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KAJ JE DIGITALNO 
PRIPOVEDOVANJE ZGODB?
Digitalno pripovedovanje zgodb je metoda, ki se 
je izkazala kot pomembno orodje, saj udeležen-
ci doživljajo opolnomočenje in pripadnost, ko 
imajo priložnost “biti slišani”. Gredo skozi proces 
samorefleksije, ki povečuje samozavedanje in 
identiteto. Metoda vključuje refleksijo in razume-
vanje različnosti z deljenjem osebnih pripovedi, 
razvija zavedanje skupine in komunikacijske ve-
ščine v skupinskem procesu s pomočjo facilia-
torja, razvija ustvarjalnost in kritično razmišljanje. 
Hkrati izboljšuje osnovne spretnosti pismenosti 
in uporabe IKT, udeleženci delajo s scenarijem 
in pri tem uporabljajo zvok, tekst ali kateri drugi 
material, ki obstaja v elektronski obliki.

PRIČAKOVANI REZULTATI 
-  inovativna metodologija digitalnega pripove-

dovanja zgodb, prilagojena potrebam učečim 
se z motnjami v duševnem razvoju

-  strokovno usposobljeni učitelji/facilitatorji 
učečih se z motnjami v duševnem razvoju; na 
petdnevni delavnici se bodo usposabljali, kako 
uporabiti to »uporabniku« prijazno in zabavno 
metodologijo za izpopolnjevanje spretnosti 
oseb z motnjami v duševnem razvoju kot do-
polnilno metodo v učnem procesu

-  razvit priročnik za učitelje/facilitatorje, ki dela-
jo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, 
ki ponuja pomembne koristi v zvezi z učnimi 
rezultati (izboljšane osnovne spretnosti) in pri-
spevanjem k njihovi socialni vključenosti

-  razvite smernice za osebe z motnjami v dušev-
nem razvoju, ki bodo zagotavljale preproste in 
razumljive smernice za uporabo brezplačnih 
računalniških programov za vizualno urejanje

-  razvite/ izboljšane osnovne spretnosti (zlasti 
digitalne spretnosti in pismenost) oseb z mot-
njami v duševnem razvoju, ki jim bodo omo-
gočile lažje delovanje v družbi in prispevale k 
njihovi socialni vključenosti

PROJEKT NAGOVARJA  
DVE GLAVNI CILJNI SKUPINI

NAMEN
Glavni namen projekta je razviti inovativen učni 
pristop – digitalno pripovedovanje osebnih 
zgodb, prilagojeno osebam z motnjami v dušev-
nem razvoju. V projektu bomo razvili inovativna 
učna orodja za učitelje/facilitatorje, ki jim bodo 
pomagala pri razvijanju spretnosti in opolnomo-
čenju oseb z motnjami v duševnem razvoju.

CILJI PROJEKTA
-  usposobiti učitelje/facilitatorje, ki delajo z 

osebami z motnjami v duševnem razvoju, za 
uporabo metode digitalnega pripovedovanja 
zgodb in tako izboljšati pridobivanje različnih 
življenjskih spretnosti oseb z motnjami v du-
ševnem razvoju: pismenost, digitalne spret-
nosti, socialne veščine,…

-  povečati izobraževalne priložnosti za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju za polno 
sodelovanje v družbi in uspešen prehod na 
trg dela

-  izboljšati osnovne spretnosti (pismenost in di-
gitalne spretnosti) oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju, spodbuditi njihovo sodelovanje 
v družbi in tako povečati njihovo socialno 
vključenost

-  vključiti in uporabljati inovativno metodologi-
jo digitalnega pripovedovanja zgodb, prilago-
jeno osebam z motnjami v duševnem razvo-
ju, ki vključuje praktično izvajanje procesa v 
resničnem življenju in vključuje tudi priročnik 
za implementacijo metodologije in preproste 
smernice za osebe z motnjami v duševnem ra-
zvoju za nadaljnjo uporabo
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