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Įvadas ir kontekstas 

Šioje ataskaitoje pateikiame penkias strategines rekomendacijas skaitmeninio 
pasakojimo metodo įgyvendinimui / diegimui bendrame intelekto sutrikimų (ID), 
specialiųjų ir socialinių pedagogų ugdyme. Rekomendacijos susijusios su 
asmenimis, turinčiais ID, skirtos Europos, taip pat nacionalinėms valdžios 
institucijoms ir įstatymų leidėjams. Kiti, kuriuos galėtų dominti rekomendacijos, yra 
įstaigos, dirbančios su asmenimis, turinčiais ID, socialiniai pedagogai, mokytojai ir 
jų pagalbininkai, taip pat mokymo programų / kursų medžiagos autoriai. 

Visos penkios rekomendacijos pagrįstos 2018–2020 m. Erasmus + finansuojamo 
projekto DigiStorID išvadomis. Programa, pavadinta Skaitmeninis pasakojimas, 
skirta mokinių, turinčių proto negalią, mokymui ir įgalinimui“, trumpinant - 
DigiStorID. Rekomendacijos skiriasi, tačiau kiekviena jų supažindina su skaitmeninio 
pasakojimo metodika, kuri pagerina asmenų, turinčių IS, gyvenimą. 

Pirmojoje rekomendacijoje „Gyvenimo įgūdžiai, savęs padrąsinimas“ pabrėžiama 
savigynos svarba žmonėms, turintiems IS. Didžiausias dėmesys skiriamas Pasaulio 
sveikatos organizacijos gyvenimo įgūdžių aprašymui ir tų įgūdžįų pateikimui. 
Organizacija teigia, kad Skaitmeninių pasakojimų seminarai veiksmingai lavina 
gyvenimo įgūdžius ir stiprina asmenų, turinčių ID, pasitikėjimą savimi. 

Antrojoje rekomendacijoje, kuri vadinasi Į žmogų orientuotas požiūris, mes siūlome 
atkreipti dėmesį į žmogų orientuotą požiūrį dirbant su ID turinčiais asmenimis. 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su mūsų tiksline grupe, šiuos žmones mato kaip 
asmenis su skirtingais individualiais tikslais, svajonėmis ir pan. Rekomendacijoje 
teigiama, kad skaitmeninio pasakojimo metodas gali būti svarbi praktinio į asmenį 
orientuoto požiūrio dalis dirbant su asmenimis, turinčiais ID. 

Trečiojoje rekomendacijoje, kuri vadinasi Stereotipai populiarioje žiniasklaidoje, 
dėmesys sutelktas į tai, kaip svarbu žmonėms, turintiems ID, turėti prieigą prie 
žiniasklaidos ir sugebėti kurti savo žiniasklaidos turinį, kad būtų išgirstas jų balsas. 
Kaip skaitmeninio pasakojimo metodas gali sustiprinti asmens savivertę, ir 
priešintis žiniasklaidos tendencijai, kuri kuria neigiamus stereotipus. 

Ketvirtojoje rekomendacijoje, Įgalinimas, teigiama, kad darbas su Digital 
Storytelling gali suteikti tikslinei grupei daugiau galių, o tai lemia pasitikėjimą ir 
žmonių gerovę. Tai sustiprins asmens savivertę priimant sprendimus ir palengvins 
gyvenimą visuomenėje. Todėl šis metodas turėtų būti populiarinamas ir įtrauktas į 
specialiųjų  pedagogų rengimo bei asmenų, turinčių ID, bendrojo ugdymo 
programas. 

Penktoji ir paskutinė rekomendacija, pagrįsta DigiStorID projekto išvadomis - 
Metodo sklaida ir integravimas, švietimo galimybės - pabrėžia metodo integravimo 
svarbą, kad jis būtų nuolat naudojamas  suaugusiųjų švietime, neformaliajame, taip 
pat ir formaliajame. Skaitmenis pasakojimo metodas įgalina asmenis su proto 
negalia. Norėdami taikyti šį metodą, socialiniai pedagogai/darbuotojai turi patys 
išmokti kaip naudotis šiuo metodu. Ši Rekomendacija skatina Europos institucijas 
apsvarstyti galimybę dėl šio metodo taikymo atitinkamose mokymo programose.  
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DigiStorID-projektas – tikslai, priemonės ir išvados 

Kaip jau minėta, DigiStorID projektas (Digital Storytelling skirtas besimokančiųjų 
intelekto sutrikimų turinčių asmenų kvalifikacijos kėlimui ir įgalinimui)1 buvo 
vykdomas Erasmus + platformoje kartu su partneriais iš šešių šalių. Pagrindinis 
DigiStorID projekto tikslas -  sukurti naujovišką mokymosi metodą - skaitmeninį 
pasakojimą, pritaikytą intelekto negalią turintiems asmenims, pristatyti naujovišką, 
įgalinančią ir įdomią priemonę mokytojams / jų pagalbininkams, dirbantiems su 
žmonėmis, turinčiais proto negalią ir padėti jiems įgyti įgūdžių, suprasti bei įgalinti 
žmones su proto negalia. 

Projektas iš dalies buvo pagrįstas ankstesnio projekto su tais pačiais partneriais 
DigiPower (Digital storytelling - įgalinimas per kultūrinę integraciją)2 patirtimi. 
Projektas DigiPower įtikino partnerius, kad skaitmeninis pasakojimas yra puikus 
būdas įgalinti intelekto sutrikimų turinčius asmenis. Tačiau akivaizdu, kad metodą 
reikia taikyti atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius ir galimybes. 

Norėdami atlikti reikiamą adaptaciją / iš pradžių mes pradėjome nuo poreikių 
analizės, apklausėme 30 specialistų / socialinių pedagogų iš dalyvaujančių šalių, 
dirbančių su asmenimis, turinčiais ID. Poreikių analizė buvo mūsų orientyras 
pritaikant metodą tikslinės grupės poreikiams. Projekte dalyvaujančių šalių 
socialiniai pedagogai dalyvavo specialiame „išmokyk mokytoją“ seminare, kuriame 
susipažino ir išmoko taikyti Digital Storytelling metodą. Tada buvo surengti trys 
skirtingi seminarai, kuriuose mokytojai dirbo su ID turinčiais asmenimis. Šis 
metodas buvo pritaikytas, įvertintas ir dar patobulintas. Seminarų dalyvių 
pasakojimai kalba patys už save3. 

Kitas akivaizdus DigiStorID projekto rezultatas yra vadovėlis, kuriame mokoma 
pravesti pamoką, naudotis Skaitmeniniu pasakojimu. Projektas taip pat parengė 
trumpesnį, paprastesnį vadovėlį asmenims, turintiems ID, parašytą lengvai 
skaitoma kalba. Mažiau apčiuopiami rezultatai, kuriuos sunkiau įvertinti yra 
akivaizdus dalyvių ir vedėjų žinių, įvairių kompetencijų įgijimas seminaro metu, 
savirefleksija, klausymasis, rašymas, kūrybiškumas, informacinės technologijos ir 
kt. 

Projekto poveikis pasireiškia skirtinguose lygmenyse. Dalyviai džiaugiasi ir 
didžiuojasi dalyvavę tokio pobūdžio mokymuose, o vedėjai/ mokytojai - atradę 
naują įdomią mokymo priemonę. Projektas padarė įtaką visiems dalyvavusiems. 
Patirtis ir žinios užfiksuotos vadovėliuose, internetinėse skaitmeninėse istorijose, 
mokytojai toliau taiko šį metodą dirbdami su asmenimis, turinčiais intelekto 
sutrikimo negalią. 

Remdamiesi seminarų patirtimi ir vertinimais, rekomenduojame nuolat naudoti 
Skaitmeninės istorijos metodą, nes jis yra specialiai pritaikytas žmonėms, 
turintiems sutrikusio intelekto negalią. Esame įsitikinę, kad jis gali pagerinti 
asmenų, turinčių intelekto sutrikimo negalią, gyvenimą ir taikomas kartu su kitais 
mokymo metodais būtų puikus pagalbininkas dirbantiems su šia asmenų grupe. 

                                                      
1 https://digistorid.eu/ (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
2 http://digipower.akademia.is/( žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
3 https://digistorid.eu/videos/( žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
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Konvencijos ir teisės aktai 

Norėdami pateikti rekomendacijas platesniame kontekste, turime remtis 
konvencijomis ir įstatymais, susijusiais su projekto tikslinės grupės, t. y.žmonių su 
intelekto negalia interesais. Visos dalyvaujančios šalys pasirašė ir ratifikavo JT 
Konvenciją dėl neįgaliųjų teisių (NTK), kuri buvo priimta 2006 m. ir įsigaliojo 20084 
m. Kai šalis ratifikuoja konvenciją, ji tampa teisiškai privaloma. Taigi Konvencijoje 
ne tik paaiškinama, kad valstybės neturėtų diskriminuoti neįgalių asmenų, bet ir 
nurodo daugybę žingsnių, kurių valstybės turi imtis, kad sukurtų palankią aplinką, 
kad neįgalieji galėtų naudotis tikra visuomenės lygybe“5.  

Teoriškai bent jau yra bendras supratimas ir požiūris  dėl žmogaus teisių 
nepažeidžiamumo asmenų su proto negali. JT Konvenciją dėl neįgaliųjų teisių (NTK) 
yra pagrindinis dokumentas, kurio pagrindu remiasi visi kiti įstatymai, norminiai 
aktai dėl neįgalių žmonių teisių įgyvendinimo.  

Konvencijos tikslas yra nurodytas pirmajame straipsnyje: „... skatinti, apsaugoti ir 
užtikrinti visišką ir vienodą visų neįgaliųjų naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir 
pagrindinėmis laisvėmis ir skatinti pagarbą jų prigimtiniam orumui“6.  

Neįgalumo apibrėžimas yra platus, apra6ytas plačiai JT Konvencijos pirmame 
straipsnyje, toliau teigiama, kad „neįgalieji yra tie, kurie turi ilgalaikių fizinių, proto, 
intelekto ar sensorikos sutrikimų, kurie kaip ir daugybė kitų kliūčių, sukelia sunkumų 
įsiliejant į visavertį visuomenės gyvenimą. “ 
 
Bendrieji Konvencijos principai išdėstyti trečiame straipsnyje: 

 

● Pagarba prigimtiniam orumui, individualus savarankiškumas, įskaitant laisvę 
rinktis pačiam ir asmens nepriklausomybė 

● Nediskriminavimas 
● Visavertis ir veiksmingas dalyvavimas ir įtraukimas į visuomenę 
● Pagarba neįgaliųjų skirtumams ir jų priėmimas kaip žmonijos dalies įvairovės  
● Galimybių lygybė 
● Prieinamumas 
● Vyrų ir moterų lygybė 
● Pagarba besikeičiantiems neįgalių vaikų gebėjimams ir jų teisei išsaugoti savo 

tapatybę. 
 

Trečiame straipsnyje išvardinti principai, be abejo, yra svarbūs, tačiau „DigiStorID“ 
projekto kontekste vieni jų gali būti svarbesni už kitus, pvz., pagarba asmens 
savarankiškumui ir laisvė rinktis, įtraukimas į visuomenę, pilnateisio dalyvavimo ir 
prieinamumo principai. 

Konvencijos 24 str. kalbama apie švietimą, kuris turi didelę reikšmę asmenims su IS. 
Tai taip pat labai svarbu DigiStorID projekto kontekste, ypač pirma ir antra dalys. 

                                                      
4https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.htlm (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
5 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities/frequently-asked-questions-regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities.html#iq2 (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
6 CRPD, Article 1 (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
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Pirmoje dalyje sakoma: „Valstybės, šios Konvencijos šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę 
į švietimą. Siekdamos įgyvendinti šią teisę be diskriminacijos ir remdamosi 
vienodomis galimybėmis, jos užtikrina švietimo sistemą, kuri įtraukia asmenis su 
intelekto sutrikimais visais lygmenimis ir mokymusi visą gyvenimą… “7. 

Neįgaliųjų teisių konvencijos (NTK) 24 straipsnio 1 d. a -c  poskyriuose ir 2 d. a - e 
poskyriuose patvirtinama, kokią reikšmę skaitmeninis pasakojimas turi IS 
turintiems asmenims; skatina nepriklausomybę, dalyvavimą ir įtraukimą į 
visuomenę, taip pat stiprina pasitikėjimą savimi. 

Europoje, taip pat ir Europos Sąjungoje (ES), įgyvendinamos strategijos, skirtos 
intelekto sutrikimų turintiems asmenims. Kai kurie įstatymai nurodo, kaip ES 
valstybės narės privalo įgyvendinti, pavyzdžiui, NTK. 2010–2020 m8. Europos 
strategijoje dėl negalios daugiausia dėmesio skiriama 8 prioritetinėms sritims. 
Švietimo ir mokslo srityje dėmesys sutelktas į tai, kaip skatinti „neįgalių studentų ir 
mokinių įtraukųjį ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą.“ Vienodos galimybės gauti 
kokybišką išsilavinimą ir mokymąsi visą gyvenimą neįgaliesiems suteikia galimybę 
visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir pagerinti savo gyvenimo kokybę”. 

Viena iš neįgaliesiems skirtų švietimo iniciatyvų, paremtų neįgalumo strategija, yra 
Europos specialiųjų poreikių ir inkliuzinio švietimo agentūra9. „Agentūra remia 
daugiau nei 30 valstybių narių švietimo ministerijas, kol jos tobulina įtraukiamojo 
švietimo politiką ir praktiką. Ji taip pat bendradarbiauja su tarpvalstybinėmis 
organizacijomis ir įtraukia pedagogus, ekspertus, besimokančiuosius ir jų šeimas, 
kad užtikrintų aukštos kokybės švietimo galimybes visiems “. 

2017 m. lapkričio mėn. Europos socialinių teisių paramą patvirtino Europos 
Parlamentas, Europos Vadovų Taryba ir Europos Komisija. Tai reiškia, kad visos 
Europos Sąjungos ir visų jos valstybių narių institucijos palaiko deklaracijoje 
išreikštus principus ir teises10. Ši parama daugiausia susijusi su lygiomis galimybėmis 
darbo rinkoje ir socialinėmis teisėmis. Europos socialinių teisių parama apibrėžia 20 
principų, kad Europos Sąjunga taptų įtraukesnė ir teisingesnė bei pagerintų visų 
Europos piliečių gyvenimą. 

Dalis socialinės paramos vadinama „Įtraukioji Europa (Inclusion Europe)“11 - 
organizacija, kuri sutelkia dėmesį į sutrikusio intelekto žmonių teises ir galimybes 
bei įgyvendina socialinės paramos principus. 

Pirmasis socialinės paramos principas susijęs su švietimu, mokymu ir mokymusi visą 
gyvenimą. Jame nurodoma, kad „kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukųjį 
ugdymą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad išlaikytų ir įgytų įgūdžių, 
leidžiančių visapusiškai dalyvauti ir sugebėti sėkmingai prisitailyti darbo rinkoje “. 

Nors kiekvienas šių rekomendacijų punktas yra pagrįstas „Skaitmeninių 
pasakojimų“ programos patirtimi, nors gali turėti skirtingą požiūrį, tačiau jų turinys 
atspindi bendruosius JT Konvencijos dėl neįgaliųjų teisių principus: Pagarba 

                                                      
7 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities/article-24-education.html (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
8 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484 (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
9 https://www.european-agency.org (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
10 https://www.inclusion-europe.eu/social-pillar/ (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
11 https://www.inclusion-europe.eu/ (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
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asmeniui, įskaitant laisvę priimti pačiam sprendimus, visapusiškas ir veiksmingas 
dalyvavimas ir įtraukimas į visuomenę; Pagarba neįgaliųjų skirtingoms negalioms ir 
jų priėmimas kaip žmonijos dalis.  

Projekto partneriai mano, kad įgyvendinant Skaitmeninių pasakojimų programą, 
pritaikytą sutrikusio intelekto žmonių poreikiams, lavinant juos, atsižvelgiant į jų 
gebėjimus bei išsilavinimo lygį, o taip pat raginant socialinius pedagogus, mokytojus 
susipažinti su šia programa ir ją naudoti ugdymo procese, kuri praplės neįgaliųjų 
gyvenimo galimybes.  

  



8 
 

Rekomendacijos 

 

1. Gyvenimo įgūdžiai, savęs gynimas 

Svarstoma problema 

Gyvenimo įgūdžiai yra adaptyvaus ir pozityvaus elgesio gebėjimai, kurie leidžia 

žmonėms veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo reikalavimais ir iššūkiais. 

Gyvenimo įgūdžių analizė rodo, kad yra pagrindinis įgūdžių rinkinys, kurį sudaro 

įgūdžiais pagrįstų iniciatyvos, skirtos bet kurio asmens sveikatai ir gerovei skatinti. 

Dešimt pagrindinių gyvenimo įgūdžių, kuriuos nustatė Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO): 

●  Savivoka 

●  Empatija 

●  Kritinis mąstymas 

●  Kūrybinis mąstymas 
●  Sprendimų priėmimas 
●  Problemų sprendimas 
●  Efektyvus bendravimas 

●  Tarpasmeniniai santykiai 
●  Mokėjimas įveikti stresą 

●  Tvarkytis su emocijomis 

 

 

Žmonių, turinčių intelekto sutrikimų (IS), pagrindiniai gyvenimo įgūdžiai: 
 

 Fizinė gerovė 

 Materialinė gerovė 

 Emocinė gerovė 

 Savimonė ir savęs palaikymas 

 Asmeninis tobulėjimas 

 Socialinė įtrauktis 

 Teisės ir teisių suteikimas 
 
 

Mes sakytume, kad dirbant su tiksline grupe ir norint pasiekti, kad įgyti jų įgūdžiai 
išliktų, reikia pastovaus ir daugiadimensinio vertinimo ir darbo. Dirbant su 
įvairiomis negalios grupėmis, pagalba turi būti individuali, pritaikyta ir asmeniška. 

Gyvenimo įgūdžiai yra susiję su įvairiais gyvenimo patyrimais. 

Savęs gynimas yra svarbus gyvenimo įgūdis. Gebėjimas pasisakyti apie savo 
poreikius yra įgūdis, kurį galima panaudoti visose gyvenimo srityse, kai suaugęs 
žmogus gyvena bendruomenėje. Pagalvokite, kur, kada ir kaip tenka bendrauti visą 
dieną. 

 



9 
 

Apsisprendę žmonės žino, ko nori ir kaip to pasiekti. Jie pasirenka ir išsikelia tikslus, 

kuriuos stengiasi pasiekti. Jie veikia patys ir dalyvauja sprendžiant problemas bei 

priimant sprendimus dėl savo gyvenimo. Mes nesitikime, kad jie viską padarys 

patys, bet vietoj to, jie kažką padaro ar kažkas atsitinka atsitiktinai, ir tai pagerina 

jų gyvenimo kokybę. 

Apsisprendimo procesą sudaro: 
 

● Sprendimų priėmimas 
● Tikslų nustatymas 
● Problemų sprendimas 
● Gebėjimas atlikti užduotis kuo savarankiškiau 
● Dalijimasis norais / poreikiais 
● Gebėjimas bendrauti su kitais 
● Gebėjimas valdyti savo poreikius 

 
 

Sprendimas ir rekomendacija 
Gyvenimo įgūdžių mokymosi ir (arba) tobulinimo palengvinimas yra pagrindinis 
sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos skatinimo programų komponentas. 

Kad taptų kasdieniu įpročiu, gyvenimo įgūdžių mokymasis asmenims, turintiems IS, 
turėtų būti nuolat besikartojantis nuolatinis procesas. 

DigiStorID projekto metu patyrėme, kad mūsų skaitmeninių pasakojimų (DS) 
dirbtuvės pasirodė esančios labai veiksmingos, labiau nei gyvenimo įgūdžių 
pamokos, skirtos kiekvieno dalyvio užsibrėžtiems mokymosi tikslams ir įvairioms 
veikloms. DigiStorID partnerių sukurtoje Skaitmeninio pasakojimo programoje 
gyvenimo įgūdžių mokymąsi palengvina įvairūs metodai, grindžiami socialiniu 
mokymosi procesu. Svarbūs metodai, naudojami palengvinant gyvenimo įgūdžių 
mokymąsi, yra darbas grupėse, pokalbis pasakojimo būrelyje, bendraamžių 
palaikomas mokymasis. Gyvenimo įgūdžių mokymasis su žmonėmis, turinčiais 
intelekto negalią, negali būti palengvintas remiantis vien informacija ar 
diskusijomis. Be to, tai ne tik aktyvus mokymosi procesas, jis taip pat turi apimti 
mokymąsi patirties, t. y. praktinę patirtį ir kiekvieno dalyvio įgūdžių stiprinimą jį 
supančioje mokymosi aplinkoje. Jis tinka ir pagalbininkams, kurie pažįsta savo 
mokinius. 

Gyvenimo įgūdžių metodas yra interaktyvi, edukacinė metodika, kurios pagrindinis 
tikslas yra ne tik perduoti žinias, bet ir formuoti požiūrį bei ugdyti tarpusavio 
santykių įgūdžius. Pagrindinis gyvenimo įgūdžių metodo tikslas yra sustiprinti 
asmens gebėjimą prisiimti atsakomybę už sveikesnį pasirinkimą, pasipriešinimą 
neigiamam spaudimui ir išvengti elgesio rizikos veiksnių. Savęs suvokimas susijęs su 
savęs pažinimu. Būti sąmoningu, reiškia žinoti, kaip nustatyti savo stipriąsias ir 
silpnąsias vietas, pageidavimus, norus, poreikius ir emocijas. 

Judėjimas nepriklausomybės link yra galimybė žmonėms, turintiems ID, 
praktikuotis ir naudoti tuos įgūdžius, kurie padės ugdyti jų gebėjimą rinktis, reikšti 
savo nuomonę ir rūpintis savimi. 
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Poveikis 

Asmenims, turintiems ID, bus labai naudinga dalyvauti skaitmeninio pasakojimo 
(DS) programoje, kuri padės lavinti socialinius įgūdžius, ypač ugdymo procese, 
lengviau įveikti sudėtingas socialines situacijas. Ugdant gyvenimo įgūdžius 
žmonėms, turintiems IS, labai svarbu kuo savarankiškesnis gyvenimo būdas ir tam 
pasitarnauja DS. Tuo pačiu sukuriama kasdienio gyvenimo, kuriuo smagu mėgautis, 
situacijos. 

Būti sveikam, imtis naujų pomėgių, įsitraukti į bendruomenę, užmegzti santykius ir 
pradėti dirbti - visi šie dalykai prisideda prie prasmingo bet kurio suaugusiojo 
gyvenimo. 

Esame tikri, kad DS programa gali paskatinti asmens su ID tobulėjimą ir augimą, ir 
nėra jokių abejonių, kad tai taps naudinga visiems dalyvaujantiems. 

 

2. Į žmogų orientuotas požiūris 

Svarstoma problema  
Į žmogų orientuotas požiūris įgalina ir skatina žmones, turinčius intelekto sutrikimų 
(ID), dalyvauti priimant sprendimus dėl savo gyvenimo. Dėmesys sutelktas į asmenį 
ir tai, ką jis gali padaryti, o ne į jo būklę ar negalią. Parama turėtų būti sutelkta į 
asmens siekių įgyvendinimą ir būti pritaikyta jo poreikiams bei unikalioms 
aplinkybėms.12  Galutinis tikslas - suprasti, ko kiekvienas žmogus nori ir padėti jam 
gyventi jo asmeniškai apibrėžtą, gerą gyvenimą. Vykstant į žmogų orientuotam 
procesui, draugai ir šeimos nariai gali padėti nustatyti bei išplėsti asmens stipriąsias 
puses. Tuomet sėkmingiausias yra į žmogų sutelktas procesas.13 

Suaugusiems žmonėms, turintiems intelekto sutrikimų (ID), norint gyventi kuo 
savarankiškiau, reikia jiems pritaikyto darbo, paramos ir pagalbos, kad galėtų 
integruotis į bendruomenę. Daugeliui žmonių, turinčių ID, reikia pagalbos ir 
priežiūros visą gyvenimą. Asmens vystymosi pažanga, sugebėjimas prisitaikyti prie 
gyvenamosios aplinkos reikalavimų ir lūkesčiai priklauso nuo intelekto negalios 
lygio, laiku ir tinkamo ankstyvo gydymo bei nuo aplinkos pasiruošimo priimti 
asmenis tokius, kokie jie yra ir sukurti tinkamas mokymosi, gyvenimo ir darbo 
sąlygas, labiausiai atitinkančias jų pagrindinius poreikius.14 

Asmenims, turintiems ID, reikia nuolatinės stimuliacijos iš aplinkos, paskatinimo ir 
patarimų, kaip išlaikyti įgytas žinias ir įgūdžius bei įgyti naujų. Tai darant būtina 
atsižvelgti į jų pagrindines individualias savybes, ypatumus, gyvenimo patirtį, 
poreikius ir teises. Turime ieškoti asmens stipriųjų pusių. Mūsų užduotis - ieškoti 
tokių formų ir darbo metodų, motyvacijos ir turinio, kurie kyla iš individo ir jo 
interesų bei sugebėjimų. Metodų įvairovė yra labai svarbi dėl skirtingų šių žmonių 
poreikių, gebėjimų, interesų ir gyvenimo būdo. 

                                                      
12 https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/principles/Pages/person-centred.aspx (žiūrėta 
2021 m. vasario 26 d) 
13https://www.aruma.com.au/about-us/about-disability/person-centred-approach-and-active-support/ 
(žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
14 http://www.zveza-sozitje.si/media/uploads/files/2_poglavje.pdf (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 

https://www.aruma.com.au/about-us/about-disability/person-centred-approach-and-active-support/
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Kaip parašyta Neįgaliųjų teisių konvencijos (NTK) 24 str., „... valstybės, šios 
Konvencijos šalys, užtikrina visais lygiais įtraukią švietimo sistemą ir visą gyvenimą 
trunkantį mokymąsi, nukreiptą į: ... talentus ir kūrybiškumą, taip pat kiek įmanoma 
į jų protinius ir fizinius sugebėjimus “.15 

Pirmiausia turime pripažinti ID turinčių žmonių vaidmenį apsisprendžiant ir 
formuojant savo gyvenimą, ir jį įgyvendinti įvairiais įmanomais būdais. Jiems turi 
būti suteikta galimybė atstovauti savo interesams. 

2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios daugiausia dėmesio skiriama  8  
prioritetinėms sritims, viena iš jų - švietimo ir mokymo, orientuota į „neįgalių 
studentų ir mokinių inkliuzinio švietimo ir mokymosi visą gyvenimą skatinimą. 
Vienodos galimybės gauti kokybišką išsilavinimą ir mokymąsi visą gyvenimą 
neįgaliesiems suteikia galimybę visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
pagerinti savo gyvenimo kokybę ".16 

Profesionalai, dirbantys su IS turinčiais asmenimis, kurie buvo apklausti apie 
poreikius DigiStorID projekto pradžioje, buvo labai atviri ir imlūs naujiems 
požiūriams ir metodams. Jie pareiškė, kad yra pasirengę įdiegti naują metodą, jeigu 
vartotojai / mokiniai turės naudos. Poreikių analizė taip pat parodė, kad visi išreiškė 
poreikį geriau pažinti savo vartotojus / mokinius. Jie tikisi, kad susipažinus su 
daugiau asmeninių naudotojų / besimokančiųjų istorijų, galėtų jiems padėti 
kasdieniame darbe. Asmeninės istorijos yra labai svarbios norint suprasti 
vartotojus. 

Sprendimas 
DigiStorID projekte mes sukūrėme novatorišką mokymosi metodą - Skaitmeninį 
pasakojimą, pritaikytą intelekto sutrikimų (ID) turintiems žmonėms. Ši novatoriška, 
įgalinanti ir įdomi priemonė padės mokytojams ir kitam pagalbiniam personalui, 
dirbančiam su asmenimis, turinčiais ID, įgyti įgūdžių, suprasti ir suteikti daugiau 
galimybių neįgaliems asmenims.. Pasaulio neįgaliųjų ataskaitos 7 skyriuje 
pabrėžiama, kad „švietimo sistemos turi atsisakyti tradicinės pedagogikos ir taikyti 
labiau besimokančiojo interesus atitinkantį metodą, pripažįstant, kad kiekvienas 
asmuo gali mokytis ir turi individualų mokymosi būdą“.17 Į žmones žvelgiama kaip į 
unikalius asmenis, turinčius vertingų savybių ir įnešančius savo indėlį.18 Šiuo 
požiūriu grindžiama ir DigiStorID projekte sukurta skaitmeninio pasakojimo 
metodika. 

Skaitmeninis pasakojimas gali pagerinti asmenų supratimą per jų asmenines 
istorijas, kurias jie nori papasakoti ir pasidalinti su kitais žmonėmis. Šis metodas 
leidžia mums sutelkti dėmesį į asmenį kaip į individą, nes atsižvelgiama į dalyvių 
poreikius, norus, interesus ir gebėjimus. Skaitmeninio pasakojimo procese vedėjai 
kartu su dalyviais atranda dalyvių stiprybes ir talentus. Metodas pabrėžia 
individualizuotą pagalbą taip, kad dalyviai pasiektų aukščiausią įsitraukimo lygį. 

                                                      
15https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities/article-24-education.html (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
16 https://ec.europa.eu/eip/ageing/standards/general/general-documents/european-disability- 
strategy-2010-2020_en.html (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304084/ (žiūrėta 2021 m. vasario 26 d) 
18 https://www.ndp.org.au/images/factsheets/346/2016-10-person-centred-approach.pdf (žiūrėta 2021 m. 
vasario 26 d) 
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Žmonių, turinčių IS, tikrai klausomasi ir jie skatinami priimti sprendimus. 
Skaitmeninio pasakojimo programos pagrindinės ir šalutinės kryptys savo esme 
pritaikytos žmonių, turinčių IS, poreikiams ir savybėms, leidžia kuo geriau  
pasinaudoti šiuo metodu. 

Kuriant skaitmenines istorijas kartu su neįgaliais asmenimis, atsiranda galimybė 
įgyti savo, kaip individo, pasaulio suvokimą, suprasti savo poreikius ir motyvaciją, 
išsiaiškinti norus, siekius, pomėgius, gyvenimo patirtį ir jausmų reiškimo būdą. Visa 
tai gali padėti mokytojams ir vadovams toliau mokytis ir planuoti naują veiklą kartu 
su ID turinčiais asmenimis. 

Rekomendacija 
Visoms organizacijoms ir asociacijoms, dirbančioms su mūsų tiksline grupe 
formaliojo ar neformaliojo ugdymo srityse, rekomenduojame naudoti skaitmeninių 
pasakojimų metodą, kurį pritaikėme DigiStorID projekte žmonėms su ID. Manome, 
kad turėtume suteikti galimybę žmonėms, turintiems proto negalią, praturtinti savo 
gyvenimą įvairiomis nuolatinių naujų ar gilių žinių galimybėmis. Šis metodas leidžia 
mokytojams / kitam pagalbiniam personalui geriau pažinti asmenis, jų poreikius, 
norus, interesus ir gebėjimus, o tai gali padėti jiems toliau mokytis ir tobulėti. 
Asmenys, turintys ID, turi galimybę papasakoti savo asmenines istorijas ir tuo pačiu 
pagerinti svarbiausius gyvenimo įgūdžius, reikalingus kasdienėje veikloje. 

Poveikis 
Skaitmeninių pasakojimų metodas daro didelę įtaką žmonėms, turintiems ID, nes 
jis suteikia galimybę jiems būti išgirstiems. Jų asmeninės istorijos suteikia 
mokytojams ir kitiems darbuotojams padeda geriau pažinti neįgaliuosius kaip 
asmenybes, taip pat jie gali geriau suprasti savo poreikius, norus, pomėgius, 
emocijas, sužinoti apie jiems labai svarbius dalykus. 

 

3. Stereotipai populiariojoje žiniasklaidoje 

Svarstoma problema 
Apie žmones, turinčius intelekto sutrikimų, nėra dažnai rašoma populiarioje 
žiniasklaidoje, o kai rašoma, dažniausiai vadovaujamasi stereotipais. Pavyzdžiui, 
žmogus, kurio mums reikėtų gailėti - auka, ligotas, piktadarys, nekaltas ar net tas, 
iš kurio galime pasijuokti. „Labai suluošintas“ taip pat yra įprastas stereotipas arba 
asmuo dėl savo negalios vaizduojamas kaip didvyris. Nors kai kurie iš šių stereotipų 
nėra neigiami, jie vis tiek nėra tikslūs ir gali būti labai žeminantys. 

Žiniasklaida daro didžiulę įtaką visuotinai priimtų normų formavimuisi, o 
žiniasklaidos stereotipai yra pirmasis žingsnis į stigmatizaciją, tai vėlgi gali neigiamai 
paveikti asmens su ID galimybes. Žmonės, turintys ID, turi teisę į visišką įtraukimą į 
visuomenę lygiais pagrindais su kitais (NTK 3 str.), todėl labai svarbu neutralizuoti 
stigmatizacijos procesus, veikiančius pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. (Teisė 
į visišką įtraukimą į visuomenę vienodai su kitais, apskritai, nurodoma kaip NTK 
tikslas. Bendrieji principai (c). 8 str.: sąmoningumo ugdymas, daugiau dėmesio 
skiriama visuomenės požiūriui į žmogų su negalia ir kovą su stereotipais.  
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Sprendimas 
Skatinti tikslų neįgaliųjų vaizdavimą populiarioje žiniasklaidoje, kurioje asmenys, 
turintys ID, būtų vaizduojami nieko bendra neturintys su jų negalia ir rodomi tokie, 
kokie yra. Kad tokiems žmonėms būtų lengviau naudotis populiariąja žiniasklaida, 
kad jie būtų išklausyti. Socialinės žiniasklaidos platformos yra lengvai prieinamos ir 
gali būti naudojamos  pakeisti stereotipus, įtvirtintus tradicinėse žiniasklaidos 
formose. Skaitmeninis pasakojimas padeda vartotojams, turintiems ID, kurti savo 
turinį, kuris tiktų socialinės žiniasklaidos formatui, trumpą vaizdo pasakojimą su 
savo asmeninėmis istorijomis. 

Rekomendacijos 
ES valstybės narės turėtų apsvarstyti kovos su stigma agitacijas, kad neutralizuotų 
stereotipus, kurie vyksta žiniasklaidoje. Tai, be kita ko, galėtų būti paremta 
skaitmeninėmis asmeninėmis žmonių su ID istorijomis, sukurtomis  skaitmeninio 
pasakojimo dirbtuvėse. Žmonės, turintys ID, turėtų galimybes kurti žiniasklaidą. 
Tokie metodai, kaip skaitmeninis pasakojimas, turėtų būti plačiai naudojami 
mokytojų bei kitų specialistų, suteikiant jiems galimybę padėti savo piliečiams, 
turintiems ID, papasakoti savo asmenines istorijas ir tokiu būdu jas regeneruoti. 

Poveikis 
Medijos turinys, kurį sukūrė žmonės su ID, padės atsverti stereotipus, sukurtus 
populiarioje žiniasklaidoje. Vietoj stereotipų turėtų būti rodomi asmenys, tai turėtų 
sumažinti stigmatizaciją. Padidėtų asmens, turinčio IS, informuotumas ir būtų 
neutralizuota stereotipų įtaka. Skaitmeninis pasakojimas padės žmonėms, 
turintiems ID, kurti savo medijos turinį, kurį vėliau galima plačiai paskleisti įvairiose 
socialinės žiniasklaidos platformose.  

 

4. Įgalinimas 

Svarstoma problema 
Turimi įgalinimo sąvokos tyrimai praplečia mūsų supratimą apie įgalinimą. 
Remiantis minėtais  rezultatais, pagrindinės įgalinimo proceso kategorijos yra: 
laisvė, atsakomybė, įvertinimas, pasitikėjimas ir pagarba. Įgalinimas yra asmeninis 
ir individualus procesas. Tai yra toks procesas, kai žmogaus vidinė galia negali būti 
perleista kitam asmeniui. Kai kurių tyrimų rezultatai rodo, kad įgalinimas turi 
grįžtamąjį poveikį, atsiranda noras skirti laiko ir energijos darbui, veiklai ar kažkam 
kitam, kuo tiki; prastas įgalinimas lemia prastą įsipareigojimą, o stiprus įgalinimas - 
tvirtą įsipareigojimą. Būtina pastebėti, kad įgalinimas nėra nuolatinė būsena. Tačiau 
įgalinimą galima sustiprinti palaikomaisiais veiksmais, pavyzdžiui, atvirumu, 
veiksmų laisve ir skatinimu. Įgalinimas taip pat gali būti palaikomas stiprinant 
asmens saugumo, pasitikėjimo ir lygybės jausmą. Įgalinimas atsiranda tuomet, kai 
žmogus gerai jaučiasi. 

Sprendimas 
Visą gyvenimą žmogus ugdo ir kuria asmenybę, savimonę ir savo vaidmens 
suvokimą per patirtį ir bendravimą su aplinkiniais žmonėmis. Žmonės su negalia gali 
gauti ženklų iš savo šeimos narių, mokyklos draugų, aptarnavimo sistemos 
darbuotojų ir jų bendruomenės, kurie palaiko ir taip pat blokuoja įgalinimą. Jei 
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asmuo gauna atmetančias ar žeminančius ženklus pakartotinai, tai greičiausiai 
užblokuos jo įgalinimą. Natūralu, kad svarbiausias vaidmuo tenka žmonėms, 
esantiems arčiausiai žmonių su negalia. 

Per pastaruosius kelerius metus skaitmeninis pasakojimas buvo pripažintas galinga 
mokymo ir mokymosi priemone, įtraukiančia tiek mokytojus, tiek 
besimokančiuosius. Yra keli mokslinių tyrimų projektai,tokie kaip skaitmeninis 
pasakojimas, naudojamas remti mokymą ir mokymąsi švietimo sistemoje, taip pat 
kitose srityse, pavyzdžiui, bendruomenės organizacijose ir sveikatos priežiūros 
įstaigose. Be to, kaip pabrėžiama „DigiStorID“ projekto rezultatuose, skaitmeninis 
pasakojimas gali būti naudojamas kaip įgalinanti švietimo priemonė. Žmonės, 
dalyvaujantys kuriant skaitmenines istorijas, lavina bendravimo įgūdžius, mokosi 
realizuoti idėjas, užduoti klausimus ir išsakyti savo nuomonę. Dalijimasis istorijomis 
gali skatinti emocinio intelekto, bendradarbiavimo ir socialinio mokymosi naudą. 
Visa tai palaiko įgalinimą. 

Rekomendacija 
Kaip rodo „DigiStorID“ projekto patirtis, visapusiškas skaitmeninio pasakojimo, kaip 
įgalinančio mokymosi metodo naudojimas žmonėms su ID, yra labai akivaizdus. 
Projekte sukurtas naujas metodas žmonėms su IDturėtų būti plačiai populiarinamas 
visose ES valstybėse, siekiant sustiprinti ir paremti įgalinimą. Skaitmeninio 
pasakojimo metodas turėtų būti pritaikytas specialiosiose mokyklose ir veiklos 
centruose. Mokytojams ir socialiniams darbuotojams turėtų būti suteikta lėšų 
įtraukti šią metodiką į savo darbo planus. Be to, naujoji adaptacija turėtų būti 
įtraukta į specialiųjų pedagogų rengimo bei socialinės ir sveikatos priežiūros 
švietimo programas. Mokytojai kartu su socialinės ir sveikatos priežiūros 
specialistais gali turėti įtakos žmonių požiūriui dirbant su besimokančiais, 
neįgaliaisiais, jų šeimomis ir artimaisiais. Visi jie daro įtaką formuojant visuomenės 
požiūrį į neįgaliuosius. Tai pabrėžia specialaus švietimo ir socialinės bei sveikatos 
priežiūros darbuotojų švietimo svarbą. Įgalinimo teorija yra svarbi jiems visiems, tai 
skatina besimokančiųjų asmenų gerovę ir žmogaus teisių įgyvendinimą. 

Poveikis  
Asmenims, turintiems ID, turėtų būti suteikta daugiau galimybių, tai paskatintų jų 
pasitikėjimą ir norą kelti gyvenimo kokybę. Mokytojai, socialinės ir sveikatos 
priežiūros darbuotojai galėtų išmokti naujų mokymo metodų, paremti savo mokinių 
bei klientų įgalinimą įtraukdami pritaikytus metodus į savo pedagoginių priemonių 
rinkinį. 

 

5. Švietimo galimybių sklaida ir integravimas 

Svarstoma problema 
Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę būtų sėkmingesnė, jei 
sugebėtume taikyti naujoviškus mokymo (si) metodus, pvz. skaitmeninio 
pasakojimo metodą, skatindami mokyklų, dienos centrų ir kitų institucijų 
partnerystę ne tik vietoje, bet ir tarptautiniu mastu.  Skaitmeninė mokymosi aplinka 
suteikia galimybių ne tik įtraukti į procesą proto negalią turinčius studentus, bet ir 
integruoti juos į interaktyvų mokymąsi. Tinkamas skaitmeninių mokymosi 
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priemonių naudojimas suteikia galimybių padidinti mokymosi efektyvumą, ugdo 
studentų savarankiškumą, skatina juos ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą. 
Skaitmeninės erdvės yra „natūralios“ šių dienų jaunų žmonių buveinės, jos taip pat 
patinka ir žmonėms su negalia. Skaitmeniniame pasaulyje jie ne tik leidžia 
laisvalaikį, bet ir džiaugiasi mokydamiesi. Tačiau tyrimai atskleidžia, kad 
skaitmeninės technologijos nepagerins pamokų, kol pedagogai ir socialiniai 
darbuotojai nebus tinkamai įtraukti į klasę ir neįtrauks šio metodo į mokymo 
programas. 

Sprendimas 
Integravimas reiškia, kad mokykla vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, 
apgyvendina klasėse kartu su savo bendraamžiais be negalios. Integravimas gali 
būti taikomas kartu su individualizuotais mokymais, kurie padeda palaikyti 
pusiausvyrą tarp studentų mokymosi galimybių ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių. 
Integravimas apima švietimo turinį, mokytojų rengimą, pagalbą studentams ir 
mokytojams, taip pat vertinimo ir organizavimo procesą. Visos Europos šalys yra 
įsipareigojusios stiprinti savo švietimo sistemas. Šio tikslo jie siekia skirtingais 
būdais, atsižvelgiant į patirtį bei dabartinį kontekstą ir istoriją. Bendrojo ugdymo 
vizija yra užtikrinti aukštos kokybės mokymosi galimybes visiems studentams, 
įskaitant tuos, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencija (2006 m.), Europos Komisija, pateikė strateginius iššūkius 
įgyvendinant teisingumą švietimo srityje, skatinant tai įgyvendinti visose šalyse. 
Europos specialiųjų poreikių ir inkliuzinio švietimo agentūra yra pagrindinė Europos 
organizacija, atsakinga už specialiųjų poreikių turinčių studentų švietimo politikos 
ir praktikos tobulinimą. Agentūra teikia rekomendacijas dėl tarptautinės politikos 
įgyvendinimo, kurios turi būti pagrįstos sistemingu duomenų rinkimu ir analize, taip 
pat įrodymais, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant atitinkamas įtraukiosios 
švietimo plėtros nuostatas ir tikslus (https://www.disability-europe.net/). 

Specialiųjų poreikių ir inkliuzinio ugdymo agentūra privalo rekomenduoti, kad 
skaitmeninis pasakojimo metodas būtų įtrauktas į mokymo programą. Skaitmeninis 
pasakojimas yra galinga ir naudinga priemonė mokant intelekto sutrikimų turinčius 
studentus, todėl pedagogai turėtų stengtis rasti būdų, kaip tai integruoti į savo 
darbą. Tiksliau sakant, skaitmeninio pasakojimo technologijos yra ypač efektyvi 
priemonė ugdant ir motyvuojant proto negalią turinčius žmones mokytis efektyviai 
taikyti technologijas kasdieniame gyvenime. Pagalbą neįgaliems mokiniams teikia 
švietimo įstaigos (specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, gestų 
kalbos vertėjas, specialusis padėjėjas ir kt.). Šie specialistai galėtų būti neįgaliųjų 
padėjėjai mokantis kurti skaitmenines istorijas, tačiau jiems taip pat reikia mokėti 
taikyti skaitmeninį pasakojimą kaip metodą. 

Intelekto negalia yra ne liga, o ypatingas poreikis, kuriam reikalinga parama visą 
gyvenimą. Todėl svarbu intelekto negalią turinčius žmones vertinti kaip asmenis, 
galinčius tobulinti savo įgūdžius. Turėtume suprasti, kad tobulinimo procesas tęsiasi 
be paliovos. Be to, kiekvienas asmuo, tarp jų ir žmonės su sunkia negalia, gali 
praturtinti dvasiškai savo bendraamžiams. 

 

 

https://www.disability-europe.net/
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Rekomndacija 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (2006) 24 ir 26 straipsniuose skelbiama 
apie žmonių teises į švietimą ir reabilitaciją. Labai svarbu, kad visos šalys imtųsi 
veiksmų ir pradėtų įgyvendinti žmonėms su negalia skirtas nuostatas: ugdyti 
savarankiškumą bei socialinius, intelekto ir profesinius įgūdžius. Galima daryti 
išvadą, kad svarbiausias vidutinio sunkumo ir sunkią intelekto negalią turinčių 
žmonių ugdymo tikslas yra paruošti juos savarankiškam gyvenimui, padėti jaustis 
naudingiems bendruomenėje, išmokyti dalyvauti visuomenės gyvenime kartu su 
savo bendruomenės nariais ir/ ar šeima. Nors sutrikusio intelekto žmonėms 
pažintiniai, komunikaciniai, socialiniai, emociniai, fiziniai-motoriniai procesai vyksta 
lėčiau, tai neturėtų jiems trukdyti savarankiškai gyventi. 

Skaitmeninis pasakojimas yra efektyvi mokymosi priemonė, leidžianti įsitraukti į 
auditorijos veiklas, suteikianti paskatą gilesniam, emocijomis paremtam 
pranešimui perduoti. Manome, kad skaitmeninis pasakojimas bus naudojamas kurti 
naujiems įgūdžiams kasdieniame gyvenime, darbe ir naujuose projektuose. 

Poveikis  
Skaitmeninis pasakojimo metodas bus naudojamas kasdienio gyvenimo veikloje 
dirbant su neįgaliaisiais. Kiekvienoje mokykloje yra galimybė gauti techninių 
priemonių, neįgalieji bus labiau integruojami kasdieniame gyvenime naudojant 
Informacines ir ryšių technologijas (IRT), išmaniuosius telefonus. 
Skaitmeninis pasakojimas galėtų būti tik metodas, kuris pagerintų besimokančiojo 
pasiekimus suvokiant ir ugdant savo talentus bei veiksmingai tenkinant mokymosi 
poreikius ir interesus. 

Tikėtina, kad projektas sulauks ne tik mokytojų, bet ir neformalių pedagogų 
susidomėjimo. Skaitmeninis pasakojimo metodas, kaip puiki priemonė, bus 
įtrauktas į Švietimo agentūros strateginį planą. Skaitmeninio pasakojimo metodo 
įgyvendinimas šalių partnerių bendrojo lavinimo mokyklose padėtų parodyti, kad 
lygių galimybių neįgaliesiems užtikrinimas yra ne tik fizinė aplinka, transportas, bet 
ir prieinamumas per IRT tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Lengvai skaitomas 
vadovėlis mokytojams, ir metodinės priemonės būtų prieinamos visiems, ne tik 
socialinių paslaugų, bet ir švietimo bei kultūros sektoriuose. 
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Informacija apie projektą 
 

DigiStorID - „Skaitmeninis pasakojimas, skirtas besimokančiųjų, turinčių intelekto  negalią 

kvalifikacijos kėlimui ir įgalinimui“ .  

Ši programa ir metodika buvo sukurta  „DigiStorID“ projekto partnerių.  

Projekto partneriai:  

Upstream Stories - Dānija 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU) - Somija 

ReykjavíkurAkademían - Islande 

A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone - Itālija 

VsI Tarptautinis darbo kontaktu tinklas (ILCN) - Lietuva 

Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje - Slovėnija 

Asocijuoti partneriai:  

Ás Styrktarfélag - Islande  

European Association for the Education of Adults (EAEA) 

Varstveno delovni center (VDC) Novo mesto, Enota Trebnje - Slovėnija 

 

Programa: Erasmus +, KA2 Inovacijas remiančios strateginės partnerystės  

Projekta numurs: 2018-1-SI01-KA204-046998 

DigiStorID projekta vietne: https://digistorid.eu/ 

 

 

 

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama tik 

autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją, panaudotą 

šiame leidinyje. 
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