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KAS YRA SKAITMENIS 
PASAKOJIMAS ?
Skaitmenis pasakojimas – tai puiki priemonė sava-
rankiškam mokymuisi, padedanti išanalizuoti situaci-
ją įvairiais pjūviais ir prisidedanti prie mokymosi tikslų 
pasiekimo, dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis. 
Šis metodas prisideda ugdant neįgaliųjų savarankišku-
mą, sąmoningumą per bendravimo, kūrybinių įgūdžių 
plėtojimą. Taip pat skatina sutrikusio intelekto asmenų 
kritinį mąstymą, gerina jų socialinius įgūdžius per skai-
tmeninio pasakojimo kūrimą lavinami jų raštingumas, 
IT naudojimas, pasitelkiant multimedijos programas, 
pvz., filmukų kūrimo, balso ir vaizdo atkūrimo progra-
mėlės ir kt. Skaitmeninis pasakojimas turi keletą reikš-
mių, kurios yra susijusios su pasakojimo derinimu su 
įvairiomis multimedia priemonėmis ir resursais, tokiais 
kaip vaizdai, audio ir video medžiaga

LAUKIAMI REZULTATAI
-  Novatoriška skaitmeninių pasakojimų metodika, 

pritaikyta ir adaptuota prie pačių besimokančiųjų 
su proto negalia poreikių;

-  per 5 dienų „intensyvias treniruotes” kursus, bus 
profesionaliai paruošti mokytojai / intelekto negalią 
turinčių besimokančiųjų kursų vedėjai, kur jie bus 
mokomi, kaip šią novatorišką ir linksmą metodiką 
pritaikyti ugdymo procese žmonėms su intelekto 
sutrikimais kaip papildomąmokymosi priemonę jų 
mokyme;

-  Naujai parengtas metodikos vadovas, skirtas mo-
kytojams/asistentams/auklėtojams ir kt., dirban-
tiems su sutrikusio intelekto asmenimis, siūlantis 
pažangą, susijusią su mokymosi rezultatais (sociali-
nių įgūdžių tobulinimas) ir kaip indėlis, prisidedantis 
prie neįgaliųjų socialinės įtraukties.

-  Naujai parengtos ir primityviai išdėstytos kompiu-
terinių vaizdų redagavimo programų naudojimo 
instrukcijos leis sutrikusio intelekto asmenims sava-
rankiškai naudotis, kuriant savo asmenines istorijas;

-  Plėtoti, ugdyti bei tobulinti sutrikusio intelekto as-
menų pagrindinius įgūdžius (ypač raštingumo, IT 
technologijų naudojimas), kurie jiems padės len-
gviau integruotis į visuomenę ir prisidės prie jų so-
cialinės įtraukties

PROJEKTAS SKIRTAS  
DVIEMS GRUPĖMS

TIKSLAS 
Pagrindinis projekto tikslas: skatinti naudoti novatorišką 
mokymosi metodą - skaitmeninį pasakojimą, pritaikytą 
sutrikusio intelekto asmenų ugdymui mokymo įstai-
gose, supažindinant su šiuo metodu mokytojus/speci-
alistus/auklėtojus ir kt., dirbančius su intelekto negalią 
turinčiais asmenimis. Šis metodas padės mokytojmas/
specialistams mokymo/ugdymo procese suprantamiau 
neįgaliesiems išdėstyti mokymosi medžiagą, o neįgalie-
siems geriau suprasti ir įsisavinti dėstomą dalyką.

UŽDAVINIAI
-  Pedagogams / konsultantams, dirbantiems su 

asmenimis, turinčiais intelekto sutrikimus, skirta 
priemonė, padedanti jiems naudotis ja lavinant 
sutrikusio intelekto asmenis, naudojant skaitme-
ninį pasakojimą ugdymo procese kaip novato-
rišką metodą ir tokiu būdu tobulinant neįgaliųjų 
gyvenimo įgūdžius: raštingumą, skaitmeninius 
įgūdžius, socialinius įgūdžius ir kt.

-  Didinti intelekto negalią turinčių asmenų švieti-
mo galimybes, įtraukiant juos dalyvauti visuo-
menės gyvenime bei sėkmingesnį jų dalyvavimą 
darbo rinkoje;

-  Tobulinti intelekto negalią turinčių žmonių pagrin-
dinius įgūdžius (raštingumą, skaitmeninius įgū-
džius), sudarant jiems galimybes dalyvauti visuome-
nės gyvenime ir taip padidinti jų socialinę įtrauktį;

-  Integruoti ir taikyti mokymo/ugdymo procese in-
telekto negalią turintiems žmonėms pritaikytą no-
vatorišką skaitmeninių pasakojimų metodiką, kuri 
apima praktinius procesus, vykstančius neįgaliųjų 
realiame gyvenime bei metodikos integravimo va-
dovas, kuris praktiškai nurodo gaires ne tik darbuo-
tojams, bet ir sutrikusio intelekto asmenims, kuriant 
skaitmeninius pasakojimus ateityje.
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