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1. BENDROJI DALIS
1.1 Programos pavadinimas
Skaitmeninio pasakojimo programa ir metodika, pritaikyta asmenims su intelekto negalia poreikiams .

1.2 Pagrįstumas
Europos Sąjungos Taryba 2018 m. gegužės 22 d. priėmė Rekomendaciją dėl bendrųjų mokymosi visa
gyvenimą gebėjimų ugdymo. Rekomendacijoje nurodomi aštuoni pagrindiniai gebėjimai, būtini kiekvienam
piliečiui: sveikas ir tvarus gyvenimo būdas, įsidarbinimo galimybė, aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis,
verslumas, informacinės technologijos (Mokymosi visa gyvenimą komepetencijos, 2019).
Joje rašoma, kad visos valstybės narės turėtų „remti teisę toliau plėtoti ir skatinti švietimą, siekiant užtikrinti
darnų vystymąsi į kokybišką dėl įtraukaus ir lygiateisiško kokybiško švietimo galimybes visiems, ugdant
pagrindinius gebėjimus, visapusiškai pasinaudojant galimybe Mokymosi visą gyvenimą, siekiant sustiprinti
besimokančiųjų asmenų bendrąsias kompetencijas, sustiprinant besimokančiųjų asmenų bendrąsias
kompetencijas – tai yra požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą švietimo, mokymo ir mokymosi struktūrose,
dalis. Europos orientacinis pagrindas…ir remti bei stiprinti bendrų gebėjimų ugdymą nuo ankstyvo amžiaus
ir per visa gyvenimą, visiems asmenims, kaip mokymosi visa gyvenimą strategijos dalis, remianti visus
besimokančiuosius, įskaitant tuos, kurie susiduria su nepalankiomis sąlygomis arba turi specialiųjų poreikių,
išnaudoti jų galimybes; remti pagrindinių gebėjimų ugdymą…”(Tarybos rekomendacijos, 2018).
Rekomendacijose pateikiamos pagrindinės aštuonios kompetencijos: raštingumo, kelti kalbinių
kompetencijų lygį, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos kompetencijų plėtojimas,
puoselėti verslumo kompetenciją, skatinti pilietiškumo kompetencijų ugdymą, ugdyti skaitmenines
kompetencijas.
Dalyviai skaitmeninio pasakojimo procese –žmonės su proto negalia tobulėja, tobulėja jų įvairūs įgūdžiai,
tokie kaip: socialiniai, bendravimo, bendradarbiavimo, klausymosi įgūdžiai bei raštingumo, skaitmeniniai,
gyvenimiški įgūdžiai, reikalingi norint dalyvauti visuomenėje, stiprinant jų socialinę įtrauktį.
Dalyviai lavina atmintį, mokosi kontroliuoti emocijas, praktikuoja savirefleksiją. Šis metodas yra svarbus,
nes didina dalyvių savivertę, formuoja patrauklesnį jų įvaizdį ir suteikia jiems pasididžiavimą savimi.
Suaugusiųjų, turinčių intelekto negalią, švietimas apima tokius pagrindinius tikslus: sudaryti sąlygas mokytis
visa gyvenimą, padėti jiems integruotis į platesnę socialinę aplinką ir paremti jų suvokimą būti suaugusiu
žmogumi, nepaisant jų negalios.
Mokymasis visa gyvenimą įvairiomis formomis ir būdais yra nuolatinis procesas kiekvienam asmeniui. Tai
ypač svarbu žmonėms su proto negalia, nes įgytų žinių ir įgūdžių užmarštumo procesas vyksta daug greičiau
nei daugumai gyventojų.
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Skaitmeninio pasakojimo programa, skirta sutrikusio intelekto asmenims yra orientuota į kasdieniame
gyvenime svarbių įgūdžių ugdymą bei mokantis juos perkelti į kitą kontekstą. Skaitmeninis pasakojimas
suteikia platformą marginalizuotai grupei, kaip ir žmonėms su proto negalia, išreikšti save. Tai ir galinga
žiniasklaidos raiškos forma, leidžianti žmonėms atsiskleisti per asmenines istorijas, kultūras bei atskleidžiant
jų kūrybiškumą. Kūrybinis darbas yra svarbus, nes jie gali išreikšti save ir savo individualumą. Tai
humanizuoja individą ir parodo jų įvairovę, nes 4 sutrikusio intelekto asmenys dažnai laikomi viena
homogenine grupe. Taigi yra branginama ir skatinama lygybė. DigiStorID projekto pradžioje buvo apklausti
ekspertai, dirbantys su sutrikusio intelekto asmenimis, kurie patvirtino skaitmeninio pasakojimo poreikį,
nes pašnekovai teigė, kad visada pravartu žinoti daugiau apie savo klientus. Pašnekovai teigė, kad kitos
suinteresuotos grupės, kurios norėtų sužinoti apie skaitmeninį pasakojimą galėtų būti šeimos nariai,
draugai, mokytojai, padėjėjai mokykloje ir laisvalaikiu, visi tie, kurie nori sužinoti daugiau apie negalią,
neįgaliųjų bendruomenės ir asociacijos ir gal būt sprendimus priimantys asmenys.

1.3 Tikslinė grupė
“Skaitmeninio pasakojimo” programa yra skirta sutrikusio intelekto asmenims lavinti ir tobulinti jų turimus

įgūdžius, didinant socialinę įtrauktį, padedant jiems integruotis į visuomenę. Naudodamiesi šia programa
neįgalieji turi galimybę papasakoti savo istorijas ir tuo pačiu tobulinti jau turimus įgūdžius.
Suaugę asmenys, turintys vidutinę, sunkią ar labia sunkią intelekto negalią, jiems visa gyvenimą reikia
ypatingos priežiūros, pagalbos, patarimų ir palaikymo. Šeimos nariai, asmeniniai asistentai ar kiti asmenys,
kurie gerai pažįsta dalyvius ir yra visada šalia jų, gali suteikti tinkamą pagalbą ir paramą pagal neįgaliųjų
poreikius kuriant skaitmeninius pasakojimus. Programa sudaryta atsižvelgiant į intelekto negalią turinčių
dalyvių savybes ir sugebėjimus panaudojant skaitmeninio pasakojimo metodą. Vedėjas yra pagrindinis
vadovas, kuris lydi dalyvius viso skaitmeninio pasakojimo proceso metu.

1.4 Edukacinės programos tikslai
Skaitmeninio pasakojimo programa suteikia dalyviams galimybę:
-

plėtoti ar didinti jau turimus įgūdžius, siekant jų pripažinimo visuomenėje, prisideda prie socialinės
įtraukties, didinant jų gyvenimo kokybę;
išreikšti save ir būti išklausytiems bei suprantamiems, pasakojant savo asmenines istorijas;
atskleisti jų asmeninę kultūrą per pasakojimus, atskleidžiant jų kūrybiškumą, naudojant
„Skaitmeninį pasakojimą“ , kuris gali būti galinga žiniasklaidos išraiškų forma;
patrauklesnio savojo įvaizdžio kūrimas;
plėtoti ir stiprinti saviraišką bei savitvarką;
skatinti motyvaciją, mokantis naujų įgūdžių;
stiprinti pasitikėjimą savimi bei savigarbą;
stiprinti savivertę ir vertinimo įgūdžius, aktyviai dalyvaujant veiklų planavime bei atliktų užduočių
svarstyme;
didinti įgalinimą, išryškinant individualumą.
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1.5 Programos trukmė
Programos trukmė priklauso nuo grupės dalyvių (neįgaliųjų) sugebėjimų ir ypatumų bei organizacijos,
kurioje įgyvendinamas skaitmeninio pasakojimo metodas, veiklos. Todėl programa susideda iš praktinių
žingsnių, pritaikytų prie neįgaliųjų sugebėjimų ir kiekvienos organizacijos veiklų tvarkaraštį.
Vadovaujantis „DigiStorID“ projekto vykdytojų patirtimi, programą patartina vykdyti savaitės ar dviejų
savaičių laikotarpiu.

1.6 Priėmimo į grupę sąlygos, vykdymas ir užbaigimas
Nėra jokių priėmimo sąlygų į grupę. Asmenys su proto negalia gali dalyvauti savo sprendimu. Dalyvavimui
programoje yra reikalingas jų teisėtų globėjų sutikimas, jei dalyvis turi teisėtus globėjus.
Nėra jokių ribojimų ar papildomų sąlygų.
Programos užbaigimas: aktyvus dalyvavimas programoje padedant vedėjui.
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2. SPECIALIOJI DALIS
2.1 Mokymų organizavimas ir programos įgyvendinimas
Skaitmeninių pasakojimų programą įgyvendinanti organizacija turi atsižvelgti į grupės poreikius ir į
kiekvieną asmenį bei visas kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos programos įgyvendinimo eigai, pvz., jų
kasdienybei. Programa vykdoma pasirenkant atskirus,praktinius žingsnius, kurie geriausiai atitinka
vykdymo trukmei ir neįgaliųjų sugebėjimams bei jie gali būti naudojami tuo pačiu laiku, kaip kita veikla
organizuojama dalyviams.
Todėl ši programa įgyvendinama atskirais etapais (žingsniais), leidžianti naudoti skirtingas galimybes,
susidedančias iš praktinių etapų „praktinių žingsnių“, skirtų pasiekti veiklos tikslą, kuo geriau pritaikant prie
neįgaliųjų poreikių ir gebėjimų. Šie „praktiniai žingsniai“ leidžia dalyviams kurti savo istoriją savarankiškai,
kaip jie geba ir nori.
Organizacijai patartina peržiūrėti veiklą ir pasirengti „Skaitmeninio pasakojimo“ programos įgyvendinimo
planą.
„Skaitmeninis pasakojimas yra inovatyvus metodas:
-

grupinė veikla;
individualus darbas;
individualus darbas atsižvelgiant į dalyvio poreikius ir galimybes;
darbas porose

2.2. Praktiniai žingsniai
DigiStorID projekte sukurtų praktinių žingsnių apžvalga parodyta schemoje žemiau. Toliau yra pateikiamas
šių žingsnių detalus aprašymas. Detalesnis ir išsamesnis „praktinių žingsnių“ aprašymas ir jų praktinis
įgyvendinimas su patarimais vedėjams yra įtrauktas į vadovėlį vedantiesiems. Šiame skyriuje rasite detaliai
aprašytą eigą jūsų ir sutrikusio intelekto asmenų mokymuisi, kaip kurti kaitmenines istorojas žingsnius po
žingsnio.
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1 ŽINGSNIS: Susipažinimas/apšilimo pratimai
Lavinama: socialiniai įgūdžiai
Pirmas žingsnis yra svarbus, jeigu dalyvių grupė nauja, dalyviai pamažu pažįsta vienas kitą ir pradeda šiek
tiek kalbėtis apie save, tai padeda sukurti saugią erdvę.
1 žingsnis yra panašus į 2 - ą žingsnį( kur dalyviai kuria savo istorijas), mes naudojame kūrybinius pratimus
ir pradedame kalbėtis, kad dalyvis jau 1 žingsnio metu ras norimą aptarti istoriją. Dažnai pravartu daugiau
naudoti 1 žingsnio medžiagos, atsižvelgiant į tai, kaip gerai dalyviai vieni kitus jau pažįsta, taip pat gali būti
naudinga tą medžiagą naudoti viso seminaro metu, tęsti bendravimą ir atsiverti vienas kitam. Visi apšilimo
ar vardų žaidimai, kuriuos galbūt žinote, šiuo metu yra tinkami, tačiau yra keletas pasiūlymų.
Pagrindiniai žingsniai:

 1 a žingsnis: Neteisingas vardas. Tinka naudoti lauke
Visi dalyviai gauna vardo kortelę, bet ne savo! Tolesnė jų užduotis yra vaikščioti vienas prie kito (tuo pačiu
metu) ir klausinėti vardų, kol suras tinkamą asmenį, kuriam priklauso kortelė. Jei dalyvis neraštingas arba
tik menkai raštingas, prie kortelės galima pridėti nuotrauką ar paveikslėlį arba ant lipnios juostos užsirašyti
ir pritvirtinti ant krūtinės vardus, kuriuos dalyviai gali palyginti su savo gautomis vardų kortelėmis.

 1 b žingsnis: Nupieškite autoportretą
Visi dalyviai gauna tuščią popieriaus lapą ir piešimo priemonių, paprašykite jų save nupiešti. Vėliau, jei
pageidaujama, aptarimo laikas. Visi rodo portretą vienas kitam, paaiškindami piešinį ir kodėl taip piešė.
Būkite pasirengę užduoti klausimus apie piešinį ir pabandykite priversti juos šiek tiek papasakoti apie save.
Vėliau, jei pasakotojas nori, piešinius galima panaudoti filme, todėl būtinai juos pasilikite.
Klausimų pavyzdžiai:
-

Papasakok apie savo gyvenamąją vietą / savo kambarį
Papasakok apie savo geriausią draugą
Papasakok apie savo mėgstamą hobį
Papasakok apie tai, kas tau sekasi geriausia

 1 c žingsnis: Aptarimo ratas
Geras būdas pradėti rytą ir pasitreniruoti vienas kito klausytis. Visi dalyviai ir jūs susėskite ratu. Įsitikinkite,
kad rate nėra tuščių kėdžių ar didelių tarpų, sėdėkite pakankamai arti, kad girdėtumėte vienas kitą. Dabar
užduokite klausimus (žr. toliau), į kuriuos visi ratu gaus pakankamai laiko atsakyti. Daugelis klausimų turi
skatinti pozityvumą, tačiau jei norite išbandyti ir pakalbėti sunkesnėmis temomis, tam reikia pasirinkti
klausimus. Atminkite, kai užduodate šiuos klausimus, turite turėti laiko emocinei paramai, jeigu to prireiktų
dalyviui.
-

Koks tavo mėgstamiausias kvapas ir ką jis tau primena?
Jei būtum gyvūnas, koks gyvūnas būtum ir kodėl?
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-

Papasakok apie savo mėgstamą maistą ir kada jį valgei paskutinį kartą.
Papasakokite apie savo mėgstamą metų laiką ir kodėl jis tau patinka
Pasakykite apie savo mėgstamą muziką ir kodėl ji tau patinka
Papasakok apie tai, kas tave liūdina
Papasakok apie tai, kas tau nepatinka
Papasakok apie tai, kas tau sunkiai sekasi

 1 d žingsnis: Dovana
Visi sėdi ratu, vienas dalyvis iš įsivaizduojamos dovanų krūvos rato viduryje paduoda kitam dalyviui
įsivaizduojamą dovaną, žmogus pasako ačiū, atidaro ją ir tada pasitelkdamas vaizduotę nusprendžia, kas
yra toje dėžėje. Tada jis / ji padovanoja kitam šalia sėdinčiam asmeniui naują dovaną ir panašiai.

 1 e žingsnis: Man patinka...
Visi sėdi ratu, vienas pasako apie save, pvz. „Man patinka liūtai“ ir mėgdžioja liūtą. Tada visi kiti dalyviai,
kuriems patinka liūtai, taip pat atsistoja ir mėgdžioja liūtus. Tada teiginio autorius parenka kitą dalyvį.

 1 f žingsnis: Tavo mėgstama spalva
Ant stalo arba ant grindų yra daugybė skirtingų spalvų. Dalyviai pasiima mėgstamiausią spalvą ir bando
kambaryje rasti kitą asmenį su ta pačia spalva. Suradę žmogų su ta pačia spalva, jie gali pasikalbėti, kodėl
tai yra jų mėgstamiausia spalva (pavyzdžiui: „Man patinka mėlyna spalva, nes aš vaikystėje gyvenau prie
jūros...“). Kartais dalyviams lengviau per spalvas išreikšti tai, kas jiems patinka.

2 ŽINGSNIS: Istorijos paieška
Lavinama: ilgalaikė atmintis, aiškus atminties prisiminimas, savirefleksija, emocinis darbas,
kūrybiškumas, klausymasis, dalijimasis, raštingumas.
Žingsnis 2 bandoma su dalyviais suaktyvinti jų atmintį ir savirefleksiją. Kai pasakotojas pasakoja pirmuoju
asmeniu, įsitikiname, kad tai yra jo (jos) istorija. Istorija gali būti apie kitą asmenį ar įvykį, kurį patyrė ir
daugiau žmonių, ne tik pasakotojas, tačiau mes prašome papasakoti istoriją iš jo paties perspektyvos.
Pratimai taikomi skirtingais lygiais ir tinkami naudoti kiek galima ilgiau. Tokiu būdu, istorija visada atskleis
kažką apie patį pasakotoją; jo jausmus ir reakcijas, mintis ir įžvalgas. Vedėjai turėtų sutelkti dėmesį į
kiekvieną pasakotoją, kad jo istorija būtų unikali ir paveiki. Unikali ta prasme, kad istorija būtų pasakojama
taip, kad tai būtų tik pačių pasakotojų nuoširdi savirefleksija. Paveiki ta prasme, kad leistų atvirai pažvelgti
į pasakotojus ir jų istoriją.
Gera mintis stebėti dalyvių emocijas, kai jie pasakoja istoriją pirmą kartą. Tai padės jums lengviau atrasti ir
apibūdinti tas emocijas, kurias dalyvis nori aprašyti savo scenarijuje. Turėkite omenyje, kad kai kuriems
dalyviams pratimai gali būti per emocingi, todėl nepamirškite laiko palaikymui, jeigu to prireiktų.
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Pagrindiniai žingsniai:
 2 a žingsnis: Piešimas
Duokite dalyviams popieriaus ir (spalvotų) pieštukų, paprašykite, kad jie nupieštų mėgstamiausią vietą /
savo vaikystės namus. Po to jie gali parodyti ir papasakoti apie savo piešinį likusiai grupei. Kaip vedėjas
galite paklausti apie patirtus išgyvenimus, kvapus, garsus, spalvas, skonius.

 2 b žingsnis: Atsineškite nuotrauką
Dalyviai iš anksto pasirenka vieną ar kelias savo nuotraukas (priklausomai kiek skiriate laiko). Dabar jie sėdi
grupėje, rodo nuotrauką, dalijasi jos istorija ir kodėl ją pasirinko. Kaip vedėjas galite paklausti apie tai, kas
nutiko prieš darant nuotrauką, kas nutiko po to , kokias emocijas jam kelia ir pan.

 2 c žingsnis: Atvirutė
Dalyviams duodami neužrašyti atvirukai, nesvarbu, kas yra nupiešta kitoje jų pusėje (nemokamų atvirukų
galite rasti daugelyje kavinių). Paprašykite, kad jie užrašytų atviruką asmeniui, kuris jiems yra svarbus. Jie
turėtų pradėti nuo „Mielas ...“ ir tada šiek tiek papasakoti apie tai, ką tas žmogus jiems reiškia.
Baigę gali perskaityti savo atvirukus kitiems grupės nariams. Nekomentuojama. Neraštingumo atveju
dalyviai vis tiek gauna po atviruką, gali išsirinkti labiausiai patinkantį ir nupiešti nedidelį piešinį. Aptarimo
metu galite paklausti dalyvių, kam jie norėtų nusiųsti atviruką ir ką norėtų tam žmogui pasakyti.

 2 d žingsnis: Daiktas
Dalyvių prašoma atsinešti savo pasirinktą daiktą pagal jų pasirinkimą. Tada grupėje jie pasakoja daikto
istoriją ir kodėl jį pasirinko. Vėliau pasakojime galima naudoti daikto nuotraukas, jei tai yra aktualu jo
istorijai.

 2 e žingsnis: Foto safari. Tinka naudoti lauke
Jei seminaras vyksta dalyviams žinomoje vietoje, paprašykite jų pasivaikščioti po patalpas, surasti vieną iš
mėgstamiausių vietų ir ją nufotografuoti, jei reikia, su padėjėju. Tada jie gali papasakoti vieni kitiems,
parodydami tą vietą grupei, ir pasakyti, kodėl tai yra jų mėgstamiausia vieta ir ką joje veikia. Vėliau galima
panaudoti pasakojimo nuotraukas, jei tai yra aktualu.

 2 f žingsnis: Muzika
Dalyviai savo nuožiūra suranda ir paleidžia groti muziką. Tada jie aptaria, kokius prisiminimus ir emocijas
jiems tai sukelia. Pavyzdžiui, galite paklausti, ar jie prisimena, kada pirmą kartą ją išgirdo, su kuo klausėsi.

 2 g žingsnis: Individualus vedėjo vaidmuo
Tikimės, kad šiuo metu visi dalyviai jau bus aptarę skirtingus savo gyvenimo prisiminimus ir istorijas. Dabar
vedėjams tenka dirbti su dalyviais ieškant, kokią istoriją jie norėtų papasakoti šį kartą. Pirmiausia, tiesiog
pabandykite paklausti, kokią istoriją jie norėtų papasakoti, kokia istorija yra svarbiausia šią akimirką. Galite
naudoti vizualinę medžiagą, pateikdami piešinius, atvirukus, daiktus, paveikslėlius ir kt.
Tada vedėjas gali paklausti apie įvairias istorijas, iškilusias per kūrybinius užsiėmimus, dažnai būna aišku,
kurios iš jų reikšmingos, o kurios - šiek tiek mažiau. Galbūt dalyvis net kelis kartus paminėjo tą pačią istoriją?
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Kartais dalyvis nori papasakoti visiškai kitokią istoriją nei ta, kuri atsirado per kūrybinius pratimus, ir tai,
žinoma, taip pat puiku.
Pasirinkus istorijos temą, reikia ją išbandyti ir suglaudinti. Visada gera idėja yra pabandyti rasti pradžią,
vidurį ir pabaigą. Dažnai istorijos prasideda nuo pradinės įvykių būsenos, vidurys yra tam tikras lūžio taškas,
o pabaigoje yra nauja ir pasikeitusi situacija. Pabandykite padėti surasti lūžio tašką istorijoje, ir ką šis posūkis
reiškė dalyviui. Kaip vedėjas galite padėti rasti lūžio tašką, uždavinėdami klausimus. Bandykite padėti
dalyviui surasti konkrečias situacijas ir pradėti emocinį darbą, kuris dažnai vyksta pasakojant.
Šio tipo aprašomasis filmas taip pat gali būti labai naudingas savęs įgalinimui ir savęs pažinimui, tačiau, jei
manote, kad tai įmanoma, pabandykite kaip tarpininkas padėti dalyviui žengti dar vieną žingsnį, kad jis
galėtų pradėti tikrąjį pasakojimą. Tai suteikia istorijai dar vieną aspektą ir padeda išprovokuoti savęs
apmąstymą ir emocinį darbą.
Vedėjas privalo padėti neįgaliajam skirti konkrečias situacijas ir palengvinti emocinį krūvį, kas dažnai
nutinka pasakojimo metu. Daugelis dalyvių pirmiausia apibudins ką nors, kas jiems patinka. Tokio tipo
skaitmeninės istorijos yra naudingos, siekiant įgalinti ir pažinti save. Vedėjo užduotis yra padėti dalyviui
žengti toliau, kad pradėtų istorijos kūrimo darbą. Dalyvio emocinė pasitenkinimo būsena ir savireflekcija
pereina į kitą lygmenį.
Dirbdami su sutrikusio intelekto asmenimis pastebėjome, kad visos jų sukurtos istorijos yra labai pozityvios.
Tose istorijose nėra melo, tačiau jaučiamas pokyčių troškimas. DS yra puikus įrankis tam realizuoti. Vedėjas
gali paklausti, kuri dalis sunkiai suprantama ar per jautri komentarams Ir kodėl pasirinko šią istoriją kurti,
jeigu pačiam sunku apie tai kalbėti. Ši pastaba rodo, kad mes bandome dalyviams patarti, kaip pasakoti apie
tai, kas įvyko. Jeigu dalyviai nenori ar nesupranta klausimo, bandykite jį pakeisti kitu. Pagalba prasideda
proceso pradžioje, tęsiasi viduryje ir baigiasi paties proceso pabaigoje. Ir tai nėra pabaiga, nes jeigu dalyvis
blogai nusiteikęs ir nenori pasakoti savo istorijos, reikia jo nespausti, nes jūs nesate terapeutai (nors kartais
būna ir taip). Visada privalote padėti dalyviui, bet tą daryti reikia atsargiai, kitu atveju jums reikėtų kviestis
specialistus emocijų protrūkio suvaldymui.

3 ŽINGSNIS: Scenarijaus kūrimas
Lavinama: raštingumas, įvykių struktūra ir tvarka, savirefleksija, emocinis darbas
Nesvarbu, kaip pasakojimas dėliojamas raštu, daug pasakojimo kūrimo darbų iš 2 žingsnio pateks į 3 žingsnį.
3 žingsnis yra istorijos konstravimas, naratyvo (įvykių sekos) kūrimas. Dalyvis turi nuspręsti, kaip išreikšti
savo istoriją, dėl kurios jis apsisprendė. Ką, kokia tvarka pasakyti, kokia kalba išreikšti, kokiu stiliumi ir pan.
Svarbiausias patarimas yra paprastumas. Kalba turėtų būti šnekamoji, o ne rašytinė. Tai turėtų būti tarsi
istorijos pasakojimas geram draugui, trumpi sakiniai, lengvi žodžiai.Visus dalyvius kviečiame pirmiausiai
papasakoti savo istoriją pirmu asmeniu, nes tai atskleis dalyvio patirtį, nors istorija galėtų būti ir apie kažką
kita.
Scenarijus turi būti ne ilgesnis kaip 250 - 300 žodžių, kurių rezultatas bus maždaug 3–5 minučių filmas. Kai
kuriems dalyviams patinka iš pradžių parašyti daug teksto, tada sutrumpinti, tai nieko blogo.
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Pagrindiniai žingsniai:
 3 a žingsnis: Scenarijaus rašymas padedant vedėjui
Jei dalyvis geba rašyti pats, vedėjas turėtų būti atrama rašymo procese. Sutelkite dėmesį į turinį, istoriją.
Gramatinės klaidos ar rašyba neturi didelės reikšmės, nes šiaip ar taip scenarijų reikia skaityti garsiai
(nebent, darbas su raštingumo įgūdžiais yra tas, į kurį jūs orientuojatės). Kai kuriems dalyviams patinka
rašyti ranka, o ne su kompiuteriu, tai priklauso nuo jų pačių.

 3 b žingsnis: Sakinių rašymas/raktiniai žodžiai
Jei dalyvis turi rašymo sunkumų, yra galimybė rašyti scenarijų sakiniais ar raktiniais žodžiais, kurie gali
padėti darant balso įrašą. Kai kuriems dalyviams pirmiausia patinka sugalvoti raktinius žodžius, o po to su
vedėju dirbti prie scenarijaus rengimo. Gali būti naudinga sukarpyti sakinius, kad dalyvis galėtų naudoti juos
po vieną, įrašant balsą. Atkreipkite dėmesį į sakinių eiliškumą. Raktažodžiai gali suteikti galimybę dalyviui
laisviau papasakoti istoriją, darant balso įrašą, nes jo netrikdys scenarijaus skaitymas, bet visada naudinga
dirbti su scenarijumi, todėl visada siekiama taip ir daryti.

 3 c žingsnis: Siužetinis scenarijus naudojant nuotraukas/istorijos simbolius
Kai dalyvis turi rašymo sunkumų, gali būti naudinga padaryti siužetinę schemą. Tai gali būti klasikinė
siužetinė linija su kvadratėliais ant popieriaus, kuriame dalyvis gali nupiešti paprastus piešinukus pagal
pasakojimo siužetą. Arba siužetinė schema gali būti didesnė, joje galbūt kiekvienas piešinys bus A4 formato.
Ji taip pat gali susidaryti iš nuotraukų ar piešinių ir nuotraukų, jei tai padeda pasakotojui prisiminti istorijos
eigą darant balso įrašą.

 3 d žingsnis: Tapkite dalyvio „rašikliu“
Nors mes ir norime, kad dalyviai darytų viską kiek įmanoma patys, tačiau kartais vedėjas turėtų tapti dalyvio
rašikliu. Ypač jei dalyvis turi kalbos sunkumų, ir vedėjas turės padėti jam įgarsinti turimą scenarijų, todėl
gali būti naudinga turėti ilgesnį scenarijų tuo atveju, jeigu bus skaitoma garsiai. Scenarijus turėtų būti
parašytas griežtai remiantis tuo, ką pasakotojas komunikuoja, remiantis jo kalba, piešiniais, nuotraukomis
ir pan.

 3 e žingsnis: Įrašykite pasakojimą be scenarijaus
Kai kuriais atvejais gali būti naudinga paprašyti dalyvio įrašyti pasakojimą be scenarijaus, tai gali išeiti
natūraliau užfiksuojant dalyvio pasakojimus per kai kurias pratybas iš 2-ojo žingsnio. Be scenarijaus istorija
gali būti natūralesnė, sukelianti prisiminimus, kurios kitaip nebūtų papasakotos. Vis dėlto tam gali tekti daug
dirbti ir dažnai tai bus daug ilgesnis nei rekomenduojama darbas, o dar svarbiau tai, kad dalyvis tokiu atveju
praleidžia daugybę pasakojimo kūrimo darbųetapų.
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4 ŽINGSNIS: Pasakojimų ratas
Lavinama: dalijimasis istorija, skaitymas balsu, klausymasis, grįžtamasis ryšys, socialiniai
įgūdžiai
Pasakojimų ratas yra esminė skaitmeninio pasakojimo proceso dalis. Būtent čia dalyviai pirmą kartą
pasidalina savo pasakojimu su kitais ir dažnai gauna svarbių įžvalgų jo plėtotei ir motyvaciją tęsti savo
istoriją. Kai kuriems dalyviams gali būti sunku pateikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, tačiau tai yra gera
praktika, ugdanti teigiamą grupės veiklą. Sukurkite saugią erdvę: raskite kambarį, kur jūsų niekas netrukdys,
susėskite ratu, kuriame nebūtų tuščių kėdžių ar dalyvių, sėdinčių šiek tiek už rato, susitarkite su dalyviais
dėl taisyklių pasakojimų ratui. Kaip vedėjas jūs esate tas, kuris užtikrina, kad bus laikomasi „taisyklių“, tokių
kaip laiko valdymas, bet pats turėtumėte laikytis kiek įmanoma nuošaliau. Pasakojimų rato idėja yra ta, kad
dalyviai dalinasi pasakojimais ir komentuoja kitų pasakojimus, suteikia grįžtamąjį ryšį.

Pagrindiniai žingsniai:
 4 a žingsnis: Scenarijaus skaitymas garsiai
Dalyviai garsiai skaito savo pasakojimo juodraštį. Tai gali būti labai emocinga ir sunku dalyviams, todėl
nebijokite tylos. Jei kažkam reikia šiek tiek laiko pradėti, tame nėra nieko blogo. Įsitikinkite, kad niekas
netrukdo, kol dalyvis skaito. Kai kuriems iš jų gali būti sunku emociškai, todėl jiems būtina tinkama parama
ir gali būti net ir vėliau. Vedantysis užtikrina, kad niekas netrukdytų, kol dalyvis dalijasi savo istorija.

 4 b žingsnis: Istorijos pasakojimas iš atminties
Jei pasakotojas neturi scenarijaus, jis gali pasakoti istoriją iš atminties, įsitikinkite, kad jis ar ji laikosi
nustatytos trukmės, nenukrypsta nuo siužeto, kurį nori papasakoti. Galbūt pasakotojas ieškos siužetinės
schemos, vaizdinės medžiagos ar vedėjo pagalbos.

 4 c žingsnis: Vedėjas skaito scenarijų
Vedėjas perskaito scenarijų, jeigu pasakotojas nemoka ar negali pats to padaryti. Jei įmanoma, pabandykite
švelniai paklausti dalyvių, kurie linkę vengti kalbėti, ar turi ką pasakyti, ir galbūt šiek tiek pristabdykite
dominuojančius dalyvius, bet šiaip komentarai turėtų būti teikiami laisvai ir neribotai.

5 Žingsnis: Balso įrašymas
Lavinama: garsus skaitymas, kalbiniai/techniniai įgūdžiai
Užkadrinis balsas yra asmeniškas filmo sluoksnis, svarbus istorijos supratimui. Gali būti baisu išgirsti savo
balsą iš įrašo, bet mes manome, kad yra svarbu išgirsti pasakotoją, jei tai yra įmanoma.
Įrašą galima padaryti daugeliu išmaniųjų telefonų, gaunant labai gerą rezultatą, o jei neturite įrašymo
programos, ją lengva rasti nemokamai. Išmanųjį telefoną lengva valdyti, jis dažnai yra „saugus“ ir
12

pažįstamas dalyviams, nereikia papildomai investuoti į įrangą. Be abejo, galite naudoti ir mikrofoną, jeigu
norite - kartu su telefonu arba prijungtą prie kompiuterio.
Visada pravartu pasimokyti perskaityti scenarijų garsiai prieš balso įrašą, tai padidina įrašymo kokybę. Tada
dalyvis, galbūt su vedėjų pagalba, gali pasižymėti pastabas scenarijuje, kada daryti pertraukas, kada kalbėti
lėčiau, kaip ištarti sunkius žodžius ir pan.
Įrašant garsą svarbu rasti patogią, ramią vietą, kurioje dalyvis jaustųsi saugus. Pasistenkite, kad dalyvis
patogiai galėtų įrašyti garsą, todėl vedantysis turi iš anksto tai apgalvoti.

Praktiniai žingsniai:
 5 a Žingsnis: Scenarijaus įrašymas
Dalyvis garsiai skaito savo scenarijų. Pageidautina, kad scenarijus būtų atspausdintas. Raidės turėtų būti
pakankamai didelės, kad galima būtų perskaityti be problemų ir tekstas turėtų būti suskirstytas
pastraipomis, kad lengviau būtų jį peržvelgti. Padėkite dalyviui pasirašyti pastabas ir / arba paryškinti
sakinius scenarijuje, kad jis geriau prisimintų pauzes, sunkius žodžius ir pan. Taip pat galima tekstą padalyti
į daugiau puslapių arba iškirpti sakinius, kad dalyviui būtų lengviau skaityti.

 5 b Žingsnis: Scenarijaus rašymas iš atminties
Jei dalyvis scenarijų parašė panaudojęs raktinius žodžius arba vaizdinės siužetinės linijos / paveikslėlių
pavidalu, jis gali įrašyti istoriją iš atminties, pasinaudodamas savo turima medžiaga. Įrašą lengva vėliau
iškirpti, todėl jeigu dalyviui reikia vedėjo pagalbos ar palaikymo prisiminti kokius nors žodžius, nieko
baisaus, tiesiog paskui iškirpsite vedėjo balsą.

 5 c Žingsnis: Sakinio pakartojimas
Taip pat galima naudoti sakinio pakartojimą, jeigu dalyvis turi parašytą scenarijų, bet negali jo perskaityti.
Tuomet vedėjas gali perskaityti sakinį, kurį dalyvis pakartoja ir tuo būdu judama pirmyn. Vedėjo balsas
vėliau iškerpamas iš įrašo. Būtinai pabandykite atsikvėpti po vedėjo ir dalyvio pokalbio, vėliau bus lengviau
redaguoti.

 5 d Žingsnis: Scenarijaus įrašymas padedant vedėjui
Nors mes ir norime, kad dalyvis viską darytų kiek įmanoma pats, tačiau kartais gali būti būtina vedėjui tapti
dalyvio balsu. Įrašant balsą, pasakotojas visada turėtų būti kambaryje, o jeigu jis su kuo nors komunikuoja,
įrašykite tai. Tai daroma siekiant užtikrinti aukščiausią galimą dalyvavimo laipsnį ir išlaikyti istorijos
asmeniškumą.
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6 ŽINGSNIS: Vaizdų kūrimas
Lavinama: kūrybiškumas, techniniai ir bendradarbiavimo įgūdžiai
Pasakotojai pradeda rinktis ir kurti vaizdus, iliustruojančius jų istorijas arba pasirenka savo istorijos dalis,
įgarsinančias vaizdus. Kai pasakotojui yra aiški jo vaizdų prasmė, vedėjas gali padėti nuspręsti, kaip
panaudoti šiuos vaizdinius pasakojime. Kai pasakotojui yra aiški jo vaizdų prasmė, vedėjas gali padėti
nuspręsti, kaip panaudoti šiuos vaizdinius pasakojime. Turėkite pasirengę kiek įmanoma daugiau kūrybinės
medžiagos šiai daliai. Spalvos, spalvotas popierius, seni žurnalai ir pan. Be abejo, pagalvokite ir apie laiko
valdymą, taigi jei padedate, pavyzdžiui, vandeninių dažų, įsitikinkite, kad dalyvis turės laiko jais naudotis.
Vedantysis turi užtikrinti, kad dalyvis turės prieigą prie savo senų nuotraukų albumų ar internetinių
paveikslėlių, kameros (išmanieji telefonai yra labai naudingi), kuria jie galės naudotis.

Praktiniai žingsniai:
 6 a Žingsnis: Nuotraukų paieška albume arba kompiuteryje
Niekas nesukelia tiek prisiminimų, kaip senos nuotraukos; ir jos iššaukia nuostabų efektą DG. Jos atspindi
tą laikmetį, rodo vystymąsi, kitu būdu pasakoja istoriją ir suteikia istorijai labai asmenišką prisilietimą. Mes
visada prašome dalyvių peržiūrėti savo senus nuotraukų albumus arba savo nuotraukas internete ir rasti
keletą nuotraukų, kurios jiems reiškia kažką ypatingo. Ši paprasta užduotis paskatina dalyvius ieškoti savo
istorijų, taip pat suteikia joms vizualinį pagrindą. Tai paprasta užduotis, kurios metu vedėjas gali skirti laiko
kitiems dalyviams.

 6 b Žingsnis: Fotografavimas/filmavimas
Dar viena kūrybinė ir gana paprasta užduotis yra kai dalyviai patys daro nuotraukas / vaizdo įrašus. Čia yra
begalė galimybių. Jie gali patys pozuoti istorijai, fotografuoti/filmuoti daiktus arba vietas netoliese. Jie gali
paprašyti kitų dalyvių pabūti jų „aktoriais“ ar „modeliais“ ir pan. Tai labai gera užduotis, skatinanti dalyvius
padėti vienas kitam, nes visada bus ką fotografuoti, bus kas galėtų simbolizuoti istoriją atitinkamu lygiu.

 6 c Žingsnis: Piešimas/tapyba
Vaizdo medžiagą, be abejo, galima sudaryti ir iš piešinių. Tai paprasta kūrybinė užduotis, kai dalyviai baigia
piešti, juos nufotografuoja ir tada jie jau yra pasirengę filmui. Daugelis pasakotojų taip pat pasirenka rašymą
/ piešimą, ir visa tai sudaro puikią vaizdinę medžiagą istorijoms. Tai labai asmeniška ir nesvarbu, ar
pasakotojas yra „geras“ piešėjas. Jei dalyviui sunku piešti, galbūt jam gali padėti paveikslėlis, kurį galima
nuspalvinti arba vedėjas gali pats nupiešti, o dalyvis tik nuspalvinti kaip istorija iš piešinių.

 6 d Žingsnis: Siužeto schema
Kai kuriems gali būti naudinga sukurti siužeto schemą, kuri padėtų suprasti, kur dėti skirtingus vaizdus. Gali
būti klasikinė siužetinė linija su kvadratėliais ant popieriaus, kuriame dalyvis gali parašyti raktinius žodžius
ir nupiešti paprastus istorijos linijos piešinėlius(paaiškinančius paveikslėlius ). Arba gali būti didesni
piešiniai, po vieną A4 formato kiekvienam raktinam žodžiui. Siužeto schemą gali taip pat sudaryti
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nuotraukos ar piešinių/nuotraukų mišinys, jei tik tai padeda pasakotojui prisiminti istorijos eigą, ir kur
kokias nuotraukas dėti.

7 ŽINGSNIS: Muzika ir garsai
Lavinama: kūrybiškumas, techniniai įgūdžiai
Muzika ar fono garsai nėra būtini skaitmeniniame pasakojime, kartais istorijai užtenka vien balso, bet
muzika gali pabrėžti emocijas ir atmosferą, ir tai taip pat gali būti kūrybinis procesas, norint ją rasti. Svarbu
atsiminti, kad pasakotojas turėtų visada rasti muziką be žodžių, nebent tokia muzika groja, kol nėra
užkadrinio balso (per titrus ir pan.). Muzika su žodžiais kartu su užkadriniu tekstu sukuria labai painų
skambesį ir sunkiai suprantama auditorijai. Redagavimo metu visada įsitikinkite, kad bet kuri fono muzika
ar garsai yra įrašyti tyliai. Pastebime, kad skaitovai yra linkę įrašyti juos per garsiai, todėl sunku girdėti
užkadrinį balsą. Kitas svarbus aspektas, žinoma, autorių teisės. Jei vėliau bus norima pasidalinti filmu,
pavyzdžiui, socialinėje žiniasklaidoje, svarbu, kad pasakotojai naudotų muziką, nesaugomą autorių teisių.

Praktiniai žingsniai:
 7 a Žingsnis: Muzikos paieškos internete
Yra keli internetiniai portalai, kuriuose galite rasti muzikos, kurią legaliai galima naudoti filmuose. Vienas
populiarus yra creativecommons.org. Būtinai patikrinkite, ar menininkas prašo ko nors mainais, gal pvz.,
būti paminėtas titruose, ir nepamirškite užsirašyti autoriaus pavardę ir vietą, kurioje radote muziką, kai tik
kažką atsisiuntėt naudoti. Tai padės išvengti sugaišto laiko, bandant rasti vėl tą patį muzikos kūrinį, kai
reikės paminėti autorių titruose (kaip dažnai nutinka). Muzikos paieška internete yra užduotis, ties kuria
dalyviai dažnai gali praleisti valandų valandas, nes ten yra labai daug įvairios muzikos. Tai, žinoma, gali būti
teigiamas aspektas, nes tai yra gana paprasta asmeninė užduotis dalyviui, kuri gali suteikti laiko vedėjo
darbui su kitais dalyviais, tačiau atminkite, kad laikas bėga labai greitai, ypač jeigu turite ribotą laiką filmo
užbaigimui.

 7 b Žingsnis: Kurkite savo muziką ar garsus
Puiku, kai dalyviai kuria savo muziką ar net kartais kuria muziką vieni kitiems. Nebus jokių problemų dėl
autorių teisių, tai dažnai tampa labai asmeniška ir susieta su pasakojimu. Tai gali būti paprasto dūzgimo
įrašas arba gali būti įrašyti garsai šioje vietovėje. Yra daugybė galimybių, žingsniai, varpai, lietus ir kt. Patogu
naudoti išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį su mikrofonu. Be abejo, tai gali būti ir muzikos
instrumentu atliekama muzika, paprastas gitaros akordas, kai kurie pianino garsai ir kt.

 7 c Žingsnis: Vedėjas pasiūlo muziką
Jei dalyviui sunku ieškoti ar kurti muziką, visada yra galimybė, kad vedėjas gali rasti keletą muzikos kūrinių,
iš kurių dalyvis gali pasirinkti. Tai taip pat gali būti geras sprendimas, jei laikas yra ribotas.
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 7 d Žingsnis: Garsų safari
Eikite pasivaikščioti su savo dalyviais, nepamirškite pasiimti mobilius telefonus ar mikrofoną. Pasiūlykite
dalyviams įsiklausyti į garsus. Kuris garsas labiausiai tiktų istorijai. Jeigu aplinka, kurioje vyksta mokymai,
yra labai triukšminga, pabandykite atrasti kitą vietą garsams. Pavyzdžiui, vieta, kurioje dalyviai darbuojasi,
pvz., kavinė , įrašomas kavos aparato garsas.

8 ŽINGSNIS: Istorijos redagavimas
Lavinama: techniniai įgūdžiai, įvykių struktūra ir eiliškumas
Montažo metu dalyvis sujungia visas istorijos dalis kartu. Balso įrašą, vaizdus ir galbūt garsus ir muziką.
Žinoma, svarbu, kad viską sudėjus kartu istorija būtų prasminga. Jei įmanoma, leiskite dalyviui redaguoti
pačiam. Didelė montažo dalis yra dėti nuotraukas tokia tvarka, kuri atitinka užkadrinį balsą, ir tai yra gana
paprasta užduotis, prieinama daugeliui. Daugelis taip pat gali koreguoti nuotraukų dydį ir trukmę. Kai
kuriems dalyviams gali prireikti vedėjo pagalbos valdant pelę, bet, kaip visada, įsitikinkite, kad jūsų dalyvis
sėdi šalia jūsų ir aktyviai dalyvauja tame, ką darote, tai jo sprendimas, kaip turėtų būti redaguojamas
pasakojimas.
Jei įmanoma, būtų naudinga dalyviui turėti galimybę pasipraktikuoti dirbti su kompiuteriu prieš seminarą.
Gali pasirodyti labai viliojančiai pačiam vedėjui paimti kompiuterio pelę, ypač jei neturite daug laiko, bet
stenkitės to nedaryti, o vietoj to paaiškinkite ir parodykite ekrane.
Mes visada naudojame paprastą ir nemokamą programinę įrangą, tačiau gyvename nuolat
besikeičiančiame pasaulyje, todėl nerekomenduojame konkrečiai kokią. Yra daug įvairių programų - nuo
paprastos iki labai profesionalios vaizdo redagavimo programos. Atminkite, kad skaitmeninio pasakojimo
tikslas nėra profesionalus filmas, todėl nesvarbu, kaip gerai jūs ar jūsų dalyviai redaguoja vaizdo įrašus,
pabandykite visa tai supaprastinti. Naudokitės paprastomis programomis, tai taip pat apribos laiką, kurį
dalyviai sugaiš detalėms.
Visa tai yra programos dalis, dėl kurios baiminasi vedėjai, ypač jei jie neturi didelės darbo su kompiuteriais
patirties. Visada gerai turėti komandoje žmogų, kuris gerai išmano techninę dalį, tačiau jūs taip pat privalote
turėti kompiuterinių žinių pagrindą. Skirkite šiek tiek laiko programai, kol įgusite ja naudotis, pažiūrėkite kai
kurias pamokas internete, pabandykite sukurti savo bandomąjį filmą, tada galėsite pradėti dirbti su
dauguma kitų redagavimo programų.

 8.1 Žingsnis: Galutinis redagavimas ir eksportavimas
Nesvarbu, kiek toli dalyviai pasistūmėję, jums atėjo laikas atlikti galutinį redagavimą. Galbūt jie yra
pakankamai toli pažengę, ir belieka pridėti tik keletą detalių, tokių kaip perėjimai, šešėliai ir pan. Svarbiausia
- sudėlioti paskutines nuotraukas teisinga tvarka, bet visada įsitikinkite, kad pakaks laiko titrams. Tai gali
būti parašyta programoje arba dalyvis gali parašyti arba nupiešti juos ant popieriaus, kurį jūs
nufotografuosite ir įkelsite.
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Tada būsite pasirengę galutiniam eksportavimui ir nusiteikę, kad tai gali užtrukti ilgai! Taigi nepalikite to
paskutinei minutei prieš peržiūrą. Kai pasakojimai eksportuojami kaip vaizdo failai, juos reikia sukelti į
kompiuterio kietąjį diską, kad būtų pasirengta peržiūrai.

9 dalis: Peržiūra ir šventė
Lavinama: socialiniai įgūdžiai, dalijimasis, klausymasis, grįžtamasis ryšys
Atliktas sunkus darbas, atėjo laikas šventei. Visų pirma, svarbu atsiklausti, ar dalyviai sutinka, kad jų filmai
būtų rodomi peržiūroje. Mes dažniausiai rengiame peržiūras tai pačiai grupei, bet taip pat galima pakviesti
kitų žmonių, kuriems būtų įdomu, galbūt šeimos narius, draugus ar kitus darbuotojus. Jei būtent taip ir yra,
įsitikinkite, kad dalyviai žino ir sutinka rodyti savo filmą, kitaip jo nerodykite! Dauguma didžiuosis jį
parodydami, bet kai kurie gali nenorėti dalintis, ir tai nieko blogo. Jeigu dalyvis negali dalyvauti peržiūroje,
nerodykite jo filmo. Tai jo asmeninė istorija, ir jis turėtų būti ten, kai filmas rodomas pirmą kartą. Vėlgi, tai
yra atstovavimas ir dalyvavimas.
Peržiūra turėtų būti ypatingas įvykis. Pabandykite sukurti kino teatro atmosferą. Nusipirkite užkandžių ir
spragėsių, sustatykite kėdes eilėmis, užtamsinkite langus, kad filmai būtų aiškiai matomi, ir įsitikinkite, kad
jūsų projektorius ir garsiakalbiai veikia gerai. Darykite daug pertraukėlių, kad niekam nereikėtų išeiti iš
kambario, kol rodomas filmas, taip pat kad dalyviai turėtų galimybę „suvirškinti“ daugybę įspūdžių.
Pakvieskite dalyvius laikytis pasakojimų rato taisyklių, atminkite, kad pasakotojai yra labai pažeidžiami, kai
jų istorija rodoma dideliame ekrane.
Jei norite dalyvių pasakojimu pasidalinti internete, įsitikinkite kad jūs gaunate dalijimosi sutikimą, kuriuo
dalyviai sutinka, kad jų istorija būtų paskelbta. Kai kuriais atvejais būtina įtraukti globėją ir gauti jo sutikimą.
Tai, žinoma, jau turėtų būti padaryta prieš seminarą, nes globėjams reikia duoti sutikimą dėl dalyvavimo
seminare, susitarimas dėl filmo rodymo internete gali būti sudarytas ir seminaro pabaigoje. Pasakotojas
visada turi galimybę savo filmą pašalinti iš interneto, nesvarbu, dėl ko buvo susitarta anksčiau. Atminkite,
kad istorija priklauso pasakotojui ir ja turėtų būti dalijamasi tik su jo sutikimu.
Kitiems pasakotojams teikiamas grįžtamasis ryšys turėtų būti pozityvus, nebent dalyviai supranta ir moka
teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Galima pasitelkti korteles, vaizduojančias jausmaženklius. Po istorijos
peržiūros ar pasidalijimo ja istorijų rate, grupės dalyviai pasakotojui teikia grįžtamąjį ryšį, pakeldami
korteles su jausmaženkliais, atspindinčiais jų nuomonę apie istoriją. Jausmaženklių kortelės turėtų būti
paprastos, atspindinčios pačias pagrindines emocijas, pvz. širdelė, šypsenėlė, patiktukas, liūdnas veidukas
(simbolių, piktogramų ieškokite internete). Kai kuriems sutrikusio intelekto asmenims yra sudėtinga
įsiminti. Jie gali įsiminti savo bei kitas istorijas, kurios jiems patinka. Mokymų vadovas gali užduoti
orientacinius klausimus, taip pat parodyti paveikslėlį, kurį dalyvis rodė pasakojimui iliustruoti bei tam tikrą
jausmaženklį ir atsakyti į klausimą, kodėl būtent jį pasirinko.
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10 Žingsnis: Apibendrinimas /refleksijos su dalyviais
Lavinama: savirefleksija, emocija
Savirefleksija ir emocinis darbas sutrikusio intelekto asmenims kartais gali pasirodyti misija neįmanoma,
tačiau tam būtina skirti ypatingą dėmesį. Mokymų vadovas turi padėti pasakotojui atrasti istoriją, turinčią
jam ypatingą prasmę ir svarbą. Tai padeda įgalinti pasakotoją asmeninei socialinių įgūdžių raiškai, skatina
geriau pažinti savo emocijas, norus ir troškimus bei juos apibūdinti. Jei pasakotojui kyla liūdni ar
negatyvūs jausmai, mokymų vadovas turi tai pastebėti ir padėti šiam asmeniui vėl pasijausti geriau.
Ypatingai svarbu neatverti žaizdų, kurių negalėsite užgydyti.
Vedėjai, norėdami išgirsti dalyvių refleksijas, stengiasi surasti naujų būdų komunikuoti ir plėsti gebėjimus
panaudojant piktogramas ir simbolius. Naudinga pasitelkti vaizdines priemones: asmuo, pasakojantis
istoriją, galėtų pagyvinti savo pasakojimą paveikslėliais , pvz., piktas, liūdnas ir kt. Šios kortelės nėra
naudojamos kaip grįžtamojo ryšio priemonės.
Proceso diagrama yra be galo geras darbo įrankis, kurį jūs galite nusipiešti ant didelio popieriaus lapo, kad
visi jį galėtų matyti. Kadangi savo pasakotojus jūs jau pažįstate, žinote, kaip paprastai jie reaguoja, kai yra
laimingi ar susijaudinę, todėl galite stebėti ir tiksliau planuoti veiklas. Bet kuriuo metu galite matyti,
kuriame kūrybos etape yra dalyvis, kaip jam sekasi, kokia jo emocinė būsena. Gera mintis yra dalyviams
užsirašyti savo vardus proceso diagramoje, kad žinotų, ką jie dar turi padaryti. Jei jūsų pasakotojai negali
savęs nupiešti, paprašykite jų surasti nuotrauką žurnale, kuri geriausiai atskleidžia jų jausmus, svajones ir
troškimus arba nupiešti mažą piešinį, kuris simbolizuotų šio proceso dalį.

Praktiniai žingsniai:
 Žingsnis 10 a: Vertinimas po kiekvieno užsiėmimo
Gera idėja gali būti apibendrinta po kiekvieno pratimo / žingsnio, nes po to gali būti sunku prisiminti
individualius pratimus po viso proceso. Kiekvienos sesijos pabaigoje galite palikti šiek tiek laisvo laiko ir
paklausti, kaip sekėsi.

 Žingsnis 10 b: Vertinimas naudojant paveikslėlius
Galite padaryti pratimo / mokymo dalies nuotraukas sujungę su 10 a žingsniais ir naudoti jas kaip
papildomą priemonę vertinimui.

 Žingsnis 10 c: Reflekcija/įsitraukimas
Per visus užsiėmimus bandykite įtraukti dalyvius reflekcijai. Kaip jie jaučiasi, ar nepervargę, ar
nesusinervinę ar nusiteikę optimistiškai ir kt. Galite naudoti jaustukų korteles ar nupiešti termometrą su
skirtingomis padalomis, pavyzdžiui, viena dalis – gerai savijautai. Dalyviai gali pasakyti, kurioje vietoje jie
šiuo metu yra, kokia jų nuotaika.
Gera mintis yra atminties lavinimas pradedant kiekvieną proceso dieną apmąstymais, kas vyko per kitas
dienas, panaudojant paveikslėlius bei dalyvio vadovą ir proceso diagramą.
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2.3 Žinios ir įgūdžiai
Visų pirma,Skaitmeninis pasakojimas lavina neįgaliųjų įgūdžius, reikalingus kasdieniam gyvenimui,
atskleidžiant jo gebėjimus būti kiek įmanoma savarankiškesniems, gerinant jo gyvenimo kokybę:
-

Rašymas (rašymo, skaitymo, kalbėjimo)
bendravimo įgūdžiai
bendradarbiavimo įgūdžiai
klausymo įgūdžiai
socialiniai įgūdžiai
kritinis mąstymas
savirefleksija
saviraiška
emocinis darbas
emocijų atpažinimas ir išreiškimas
kūrybiškumas
skaitmeniniai įgūdžiai
kompiuterinis raštingumas
vaizdinis ir žiniasklaidos priemonių raštingumas
dramos įgūdžiai

2.4. Turinys
Dalyviai turi galimybę papasakoti savo istorijas. Jie gali kalbėti patys. Negalima dalyviui primesti istorijos
idėjos, nes prerogatyva pačio dalyvio. Galime tik namanyti, kad dalyviai pasakos apie jiems svarbius
dalykus. Vedantysis vadovauja ir suteikia pagalbą dalyviui kiekviename skaitmeninio pasakojimo
proceso etape.

2.5 Metodai
-

pokalbis
paaiškinimas
demonstravimas
demonstravimas
stebėjimas
paties dalyvio veikla (pasakojimo darbas, darbas su kompiuteriu ir kitomis IT priemonėmis)
praktinis mokymasis
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2.6 Materialinė bazė, mokymo medžiaga ir priemonės
Materialinė bazė:
A. Tinkamai parinkta ir įrengta patalpa:
- Techninė įranga kiekvienam dalyviui: prietaisas, kuriuo galima dirbti (kompiuteris, nešiojamas
kompiuteris ar planšetinis kompiuteris)
Redagavimo programinė įranga su prijungtomis ausinėmis;
- Kita techninė įranga: projektorius, garsakalbiai, mikrofonas, išmanusis telefonas, interneto ryšys.
B. Rami vieta balso įrašymui
C. Kambarys, skirtas dalyvių poilsiui
D. Kai kurie užsiėmimai gali vykti lauke, apsuptyje gamtos
Mokymo medžiaga ir priemonės:
A. Gairės dalyviams: Kaip sukurti skaitmeninę istoriją, sutrikusio intelekto asmenims;
B. Vedėjų vadovas: Skaitmeninis pasakojimas sutrikusio intelekto asmenims;
C. Įvairios priemonės, paruoštos vedančiųjų (natūralios medžiagos, vaizdinės, spalvinimo priemonės
ir kt.);
D. Popierius ir pieštukai;
E. Plakatinis popierius proceso diagramai ;
F. Jaustukų kortelės.

2.7 Vertinimas/savirefleksijos
Dalyvių refleksijos, vertinimai:
A. Dalyvių lūkesčiai prieš prasidedant programai;
B. Vertinimas užbaigus kiekvieną “Skaitmeninio pasakojimo” etapą, siekiant patikrinti dalyvio
pažangą:
- vadovėlyje vedėjams paaiškinta, kokius klausimus užduoti ir kaip naudoti proceso diagram,
kuri prisideda prie dalyvio motyvacijos augimo, nes jie patys gali stebėti savo pažangą.
Dalyviai gali pamatyti patys, ką jie jau atliko ir ką dar reikia padaryti;
Dalyviai sulaukia įvertinimo apie jų daroma pažangą, kuri bus kaip gairės tolimesniam darbui;
C. Apmąstymai/stebėjimai per visa skaitmeninio pasakojimo procesą:
- galima naudoti jaustukų korteles, nes dalyviams bus paprasčiau išreikšti savo jausmus juos
naudojant. Šios kortelės gali atspindėti tokius jausmus, kaip pyktis, baimė,
liūdesys,nuovargis ir laimė, staigmena, jaudulys.
- Nupieštas termometras su skirtingomis skalėmis, pvz., nuo laimingo iki liūdno, kur dalyviai
gali pasakyti kaip jie jaučiasi ir kodėl.
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Vedėjo vertinimas/apmąstymai:
-

mokymų vedantieji turi apmąstyti savo darbą ir užsirašyti svarbius stebėjimo rezultatus dėl
tolesnio darbo su dalyviais perspektyvos ir palengvinimui prisijungusiems naujai.
Vedančiųjų tarpiniai vertinimo susitikimai (palengvina skaitmeninio pasakojimo vedimo
procesą) mokymų dienos pabaigoje aptariant galimybes ir veiklas/praktinius žingsnius, kuriuos
atlieka dalyviai, tokie susitikimai suteikia galimybę keistis patirtimi ir idėjomis.

2.8 Dalyvio pažymėjimas
Programos pabaigoje kiekvienas dalyvis turėtų gauti dalyvio pažymėjimą. Pažymėjime galima nurodyti
įgūdžius, kuriuos kiekvienas dalyvis įgijo, patobulino, dalyvaudamas Skaitmeninio pasakojimo mokymuose.
Įgūdžių sąrašas gali būti tęstinis, planuojant dirbti su tuo pačiu dalyviu.
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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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