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Šis leidinys yra vadovėlis. 
Tai yra dokumentas, kuriame nurodoma, kaip reikia atlikti veiksmus.

ĮVADAS

Šiame vadove pasakojama, kaip sukurti skaitmeninę istoriją.
Skaitmeninė istorija yra video.

Šis vadovėlis yra didelio Europos projekto veiklos rezultatas. 
Europos projektas yra toks projektas, kuriame dalyvauja 
kitos Europos šalys: Danija, Suomija, Islandija, Slovėnija ..

Projekto pavadinimas:
„Skaitmeninis pasakojimas, skirtas besimokantiesiems, 
turintiems intelekto negalią, kvalifikacijos kėlimui ir įgalinimui“
Trumpinys – DigiStorID 
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6 organizacijos įgyvendino šį projektą.

Žmonės, priklausantys šioms organizacijoms, susitiko ir dirbo kartu,
kad sužinotų, kaip sukurti skiatmeninę istoriją ir kaip to išmokyti kitus. 

Šiame projekte norėjome, kad sutrikusio intelekto asmenys,
išmoktų daryti naujus dalykus, pavyzdžiui,
bendrauti naudodamiesi kompiuteriu.

Šis vadovėlis parašytas Lengvai skaitoma ir suprantama kalba.
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Šiame vadovėlyje jūs rasite šias dalis:

 Puslapio numeris

Įvadas 3

Kas yra skaitmeninė istorija? 6

1: SUSIPAŽINIMAS 9

2: ISTORIJOS IDĖJA 10

3: SCENARIJAUS RAŠYMAS 11

4: ISTORIJOS RATAS 12

5: BALSO ĮRAŠYMAS 14

6: VAIZDŲ KŪRIMAS 15

7: MUZIKA IR GARSAS 16

8: FILMUKO REDAGAVIMAS 17

9: PERŽIŪRA IR ŠVENTIMAS! 21

10: ĮVERTINIMAS 23

Dalyviai 25

Šaltiniai 27
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Skaitmeninės istorijos būdas sugalvotas 90-aisiais, 
Berklyje, Kalifornijoje, Amerikoje.
Šį būdą sugalvojo du žmonės: Dana Atchey ir Joe Lambert.
 
Dana ir Joe sakė, kad visi turi savo istorijas.

Naudodamiesi skaitmenine istorija,
jūs taip pat galite papasakoti savo istoriją.
Naudodamiesi skaitmenine istorija, 
savo istoriją galite papasakoti kitiems žmonėms.

KAS YRA SKAITMENINĖ ISTORIJA?

Savo istorijos vaizdo įrašą galite parodyti kitiems žmonėms.

Norėdami papasakoti savo istoriją, galite sukurti vaizdo įrašą.

Skaitmeninė istorija yra būdas, kažką papasakoti per video.
Skaitmeninė istorija padeda mums kalbėtis su kitais ir priverčia mus 
klausytis.



7 Puslapis

Jei reikia pagalbos, kuriant vaizdo įrašą,
galite paprašyti kuratoriaus (asistento) pagalbos.
Kuratorius yra asmuo, kuris padeda atlikti žingsnius,
kai to negali padaryti pats.

Kai kuri vaizdo įrašą, gali naudoti daug dalykų,
kad pasakotum savo istoriją.

Pavyzdžiui:

nuotraukas

piešinius

muziką

frazes,
pavyzdžiui: aš buvau laimingas.
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Istorija, kurią nori papasakoti, turi būti sudaryta iš trijų dalių.

Trys istorijos dalys yra šios:

 ● pradžia
 ●
 ● vidurys
 ●
 ● pabaiga

Skaitmeninės istorijos vaizdo įrašas turi trukti nuo 3 iki 5 minučių.
Taigi žmonės supras apie ką Jūs bandote pasakyti
ir jiems nebus nuobodu. 

Kai rašai istoriją ir kuri vaizdo įrašą, gali:

paprašyti pagalbos, jei reikia,
tačiau turi stengtis kuo daugiau padaryti savarankiškai

pasakyti ne - jei kitas žmogus nori jums pasakyti,
kaip reikia kažką daryti prisimink, kad istorija yra tavo

pasakyti, jei kažkas tau nepatinka

pasakyti, jei yra kažkas,
ko neįtraukei į istoriją, bet norėtum.
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10 žingsnių, kuriuos reikia padaryti, norint sukurti skaitmeninę istoriją,
yra šie:

1: SUSIPAŽINIMAS

Kai kuri savo skaitmeninę istoriją, nesi vienas.

Su tavimi yra kitų žmonių. 
Visi tie žmonės taip pat kuria savo skaitmenines istorijas, kaip ir tu.

Tam, kad susipažintum su tais žmonėmis,
bus žaidimų ir dalykų, kuriuos atliksite kartu.

Svarbu su tais žmonėmis susipažinti.
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Norėdamas papasakoti istoriją,
turi galvoti apie tai, ką nori pasakyti.

Istorija gali būti apie daug ką.

Pavyzdžiui:

 ● ką tau patinka ar nepatinka veikti
 ●
 ● kas tau gerai sekasi, pavyzdžiui,
 ● sportas ar kažkas, ką mėgsti veikti laisvalaikiu
 ●
 ● tau svarbus asmuo ar gyvūnas
 ●
 ●
 ● svajonė,
 ● kurią norėtum nuveikti
 ●
 ●
 ● prisiminimas
 ●
 ● mėgstamiausia vieta
 ●
 ●
 ● mėgstamiausias objektas.

2: ISTORIJOS IDĖJA
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Dabar gali parašyti savo istoriją.

Tavo istorija turėtų tilpti į vieną puslapį.

Jei reikia pagalbos rašant istoriją,
gali paprašyti kuratoriaus pagalbos.

3: SCENARIJAUS RAŠYMAS

Gali parašyti savo istoriją rašikliu ant popieriaus 
arba kompiuteriu.
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Parašęs istoriją,
turi ją papasakoti žmonėms,
kurie yra su tavimi.

Žmonės pasakoja savo istorijas po vieną.

Visi žmonės sėdi ratu.

4: ISTORIJOS RATAS

Norėdamas papasakoti savo istoriją,
gali garsiai perskaityti, 
ką parašei, arba gali papasakoti savais žodžiais.
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Kai žmogus pasakoja savo istoriją, 
visi kiti žmonės jos klausosi.

Kiekvienas žmogus pasako kitiems, 
kas jam patiko girdėtose istorijose.

Kai kiti istorijos rato žmonės pasako savo nuomonę apie istoriją, 
galite iš jų pasisemti idėju, kaip ją patobulinti. 

Jeigu tu pasakysi, kad nepatiko istorija,
ją papasakojęs asmuo gali tapti liūdnas, 
todėl pabandyk pasakyti, ką nors gražaus. 

Jei negali kalbėti ar tau sunku tai daryti, kuratorius gali perskaityti 
ar papasakoti tavo istoriją.

Jei sunku pasakoti savo istoriją prieš kitus,
gali paprašyti šiek tiek laiko,
pabandyti perskaityti garsiai daug kartų ir parepetuoti.

Norėdamas papasakoti savo istoriją,
gali paprašyti pagalbos iš žmogaus,
kuris padeda tau jaustis gerai tuo momentu.
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Kitas žingsnis, norint sukurti skaitmeninę istoriją, 
yra įrašyti savo balsą skaitant istoriją.

Jei neturi mikrofono,
gali naudoti išmanųjį telefoną.

Savo istoriją gali skaityti tiek laiko,
kiek tau reikia.

5: BALSO ĮRAŠYMAS

Norėdamas įrašyti savo istoriją,
gali skaityti arba kalbėti į mikrofoną.

Kai skaitai savo istoriją,
esi ne vienas -
su tavimi visada yra kažkas dar.

Skaitydamas savo istoriją taip pat gali daryti nedideles pertraukėles, 
kiek tau reikia,
gali sustoti ir tada vėl pradėti skaityti.
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Ieškok ir atrask  paveikslėlių bei nuotraukų, 
kurias norėtum naudoti savo istorijoje.

6: VAIZDŲ KŪRIMAS

Norėdamas papasakoti savo istoriją,
gali naudoti nuotraukas. 

Nuotraukos yra vaizdai, parodantys apie ką norite 
papasakoti savo istorijoje. 

Gali naudoti tiek senas nuotraukas arba galite fotografuoti naujas.

Norėdami sukurti savo istoriją,
taip pat galite naudoti pačių sukurtus piešinius.

Kurdamas savo istorija gali naudoti savo video įrašus.

Video įrašai turi būti labai trumpi.

Gali naudoti savo ankstesnius video įrašus, 
arba nufilmuoti iš naujo.
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Kurdamas savo istoriją gali:

 ● išsirinkti patinkančią muziką ir paklausyti, 
 ● kaip tavo balsas pasakoja istoriją su švelniai girdima muzika
 ●
 ●
 ● istorijos pasakojimui gali nuspręsti naudoti tik savo balsą,
 ● be muzikos
 ●
 ●
 ● gali nuspręsti, ar nori naudoti kokį nors kitą garsą,
 ● pavyzdžiui: traukinio triukšmą, pučiantį vėją
 ●
 ●
 ● gali sukurti muziką, kad ji būtų naudojama tavo istorijoje,
 ● pavyzdžiui: plojant rankomis

7: MUZIKA IR GARSAS 
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Dabar esi pasirengęs sukurti savo istoriją.

Norėdamas pradėti kurti savo istoriją,
surink visą paruoštą medžiagą,
pvz., nuotraukas, piešinius ir savo balso įrašus.

Visa medžiaga turi būti keliama į kompiuterį.

Norėdamas įkelti medžiagą į kompiuterį,
turi naudoti programą.

Programa padeda sukurti tavo istorijos vaizdo įrašą.

8: FILMUKO REDAGAVIMAS
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savo video įrašus

savo nuotraukas

savo piešinius

savo balsą

Į Jūsų parsisiųstą kompiuterinę programą gali įkelti:
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Norėdamas į kompiuterio programą įkelti  įrašytą balsą,
nuotraukas ir piešinius,
gali paprašyti kuratoriaus pagalbos.

Jei kalbi apie kokį nors daiktą, esantį nuotraukoje, 
ši nuotrauka turi būti įdėta tuo momentu,
kai pasakoji apie tą daiktą.

Arba jei kalbi apie daiktą,
esantį piešinyje, šis piešinys turi būti įdėtas tuo momentu,
kai pasakoji apie jį.

Kai baigsi dėti nuotraukas ar piešinius,
gali priderinti muziką.

Nuotraukos ir piešiniai turi būti išdėstyti tinkama tvarka.
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Pagalvok apie savo istorijos pavadinimą.

Vaizdo įrašo pabaigoje reikia parašyti,
kad istoriją sukūrei ir pasakojai tu.

Jei kas nors padėjo tau sukurti tavo istoriją,
taip pat parašyk ir jo vardą.

Kai baigsi kurti savo istoriją,
peržiūrėk sukurtą vaizdo įrašą.
Nuspręsk, ar tau ji patinka, ar nori ką nors pakeisti.

Taip pat gali parašyti, kad dėkoji žmonėms, kurie padėjo.

Jei tau patinka tavo istorijos vaizdo įrašas, gali jį išsaugoti.
Išsaugok savo istorijos vaizdo įrašą,
taip galėsi jį pamatyti tiek kartų, kiek tik nori.
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Sveikiname! 
Tu sukūrei savo filmuką!

Dabar, kai vaizdo įrašas baigtas,
gali nuspręsti, ką su juo daryti.

Jei nori,
gali parodyti savo istoriją kitiems žmonėms.

Jei nori,
gali nuspręsti nerodyti savo istorijos kitiems žmonėms.
Vaizdo įraše kalbi apie dalykus,
kurie yra tik tavo,
ir galbūt nenori apie tai pasakoti kitiems žmonėms.

Gali parodyti vaizdo įrašą tik savo draugams ir savo šeimos nariams.

9: PERŽIŪRA IR ŠVENTIMAS!

Vaizdo įrašą gali parodyti kompiuteryje.
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Peržiūrėjus visų istorijas,
gali papasakoti kitiems, 
kas tau patiko matytuose vaizdo įrašuose.

Kiti žmonės taip pat gali papasakoti,
kas jiems patiko tavo istorijoje.

Pabaigoje visi žmonės žiūri visus vaizdo įrašus.
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Pažiūrėjus vaizdo įrašus,
galima naudoti jausmų paveikslėlius.

Jausmų paveikslėliai yra geltoni veidukai ir simboliai.

Jausmų paveikslėliai skirti pasakyti,
ar kažkas patinka, ar ne.

Kiekvienas jausmų paveikslėlis turi skirtingą reikšmę,
pavyzdžiui:

šis simbolis rodo, kad tau patinka vaizdo įrašas

šis simbolis rodo, kad tau vaizdo įrašas atrodo juokingas

šis simbolis rodo, kad tau vaizdo įrašas atrodo liūdnas

10: ĮVERTINIMAS
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šis simbolis rodo, kad tau ypatingai  patinka vaizdo įrašas

šis simbolis rodo, kad tau vaizdo įrašas atrodo šaunus.

Kai peržiūrėsi vaizdo įrašą,
pasirink jausmų paveiksliuką, 
kuris, tavo nuomone yra tinkamiausias .

Vaizdo įrašą parodžiusiam asmeniui taip pat gali pasakyti,
kas tau patiko.

Jei sakai, kad vaizdo įrašas tau nepatinka,
jį parodęs asmuo gali tapti liūdnas,
todėl pabandyk pasakyti ką nors gražaus.

šis simbolis rodo, kad tave nustebino vaizdo įrašas
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Upstream Stories 
Høegh-Guldbergs Gade 95, 1. 
8000 Århus C, Danija 
www.upstreamstories.org

Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (CIK) 
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje, Slovėnija
www.ciktrebnje.si 

VsI Tarptautinis darbo kontaktu
tinklas (ILCN) 
Kalvariju str 276-18 
08316 Vilnius, Lietuva 
www.ilcnet.lt 

 

A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone 
Via Tiro a Segno, 3/a 
33170 Pordenone, Italija 
www.anffaspordenone.it 

ReykjavíkurAkademían 
Þórunnartún 2 
105 Reykjavík, Islandija 
www.akademia.is

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
(KPEDU) 
Närvilänkatu 8 
67100 Kokkola, Suomija 
www.kpedu.fi 

PROJEKTO PARTNERIAI

http://www.upstreamstories.org
https://ciktrebnje.si/
http://www.ilcnet.lt/
http://www.anffaspordenone.it/
http://akademia.is/ 
http://www.kpedu.fi
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ASOCIJUOTI PARTNERIAI

Varstveno delovni center Novo mesto,
Enota Trebnje
Šmihel 3
8000 Novo mesto, Slovėnija
www.vdc-nm.si

European Association for Education
of Adults (EAEA)
Mundo-J / Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels, Belgium 
www.eaea.org

Ás Styrktarfélag
Ögurhvarf 6
IS-203 Kópavogur, Islandija
www.styrktarfelag.is

http://www.vdc-nm.si
http://www.eaea.org
http://www.styrktarfelag.is
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ŠALTINIAI

DigiStorID - Skaitmeninis pasakojimas skirtas besimokantiesiems
turintiems intelekto negalią kvalifikacijos kėlimui ir įgalinimui. 

Erasmus+ Programa
KA2 Bendradarbiavimas inovacijų srityje
ir keitimasis gerąja patirtimi

Projekto Nr.:
2018-1-SI01-KA204-046998

Vadovalio pavadinimas: 
Kaip sukurti skaitmeninę istoriją
Rekomendacijos sutrikusio intelekto asmenims

Vadovaujanti organizacija rekomendacijoms parengti:
Anffas Onlus Pordenone

Vadovaujanti organizacija subūrė visų organizacijų darbą
kurie dalyvavo projekte.

Šis  leidinys buvo išplėtotas :
Per DigiStorID partnerystę

Pirmas bandomasis pristatymas grupei vyko  Anffas Onlus Udine
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Piešinių autorius:
Giulio De Vita

Leidinį maketavo:
Alessia Agostinis
PAFF! Friuli komiksų meno rūmai

Šaltiniai:

DigiStorID partnerystė

Lambert, Joe: 
Digital Storytelling - Capturing lives, creating community

Inclusion Europe:
www.inclusion-europe.eu

Daugiau informacijos apie šį projektą rasite DigiStorID
internetiniame puslapyje:
www.digistorid.eu

Europos Komisijos finansinė parama
skirta tik šio vadovėlio leidybai.
Už leidinio turinį atsako tik autoriai,
jo turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę. 

https://www.inclusion-europe.eu/ 
https://digistorid.eu/



