
Šiandien aš esu: 

      Mano 
vardas yra: 

Projekto tinklapis
www.detales.net

Kontaktai
Patrizia Braga p.braga@sturzo.it
Antonija Silvaggi a.silvaggi@sturzo.it

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 
jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grafinio dizaino autorius G. Jorczyk/Grimme-Institut

Aš esu iš: 

Budapešte

Ateityje aš 

      Mano 
vardas yra: 

Aš esu iš: 

Budapešte

Šiandien aš esu: 

Ateityje aš 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomas
Roberta

Katalina

Algimantas Bulgarijos
Lietuvos

Vokietijos

Turkijos
Vilniuje

Ankaroje
Sofijoje mokytojas

mechanikas

keliauti

      Leisk man papasakoti 

Kai aš baigsiu – gal tu man 

DeTALES projektas išleis 
skaitmeninių pasakojimų 
vadovą „Kaip naudotis 
priemonėmis“ ir suorganizuos 
mokymo „dirbtuves“, 
kurių metu atstovai iš visų 
įsitraukusių į projektą šalių 
bus apmokyti skaitmeninių 
pasakojimų metodų taikymo, 
kuriant savo istorijas apie ES plėtrą.

Apmokyti projekto partnerių atstovai taps tutoriais, 
kurie perduos įgytas žinias kitiems savo šalies 
žmonėms. Be to, DeTALES ne tik sukurs Euro-
pietiškąją platformą, skirtą skaitmeniniams pasa-
kojimams, bet taps ir kelionių vadovu, skatinančiu 
diskusijas apie būsimą bendrą ateitį Europoje. 

Partneriai:

Instituto Luigi Strurzo (koordinatoriai)
Roma, Italija

Anthropolis
Budapeštas, Vengrija

Bulgaran Developement Agency
Sofija, Bulgarija

Degder
Denizlis, Turkija

Grimme – Instut
Marlis, Vokietija

Šiuolaikinių didaktikų centras
Vilnius, Lietuva

Yale College of Wrexham
Wrexham, UK



 

 

 

Integracija prasideda 
vienas kito pažinimu. 
Susipažinkite su savo 
kaimynais – ypatingai su tais, 
kurie neseniai tapo ES nariais. 
Išklausykite, ką jie turi 
papasakoti apie save: 
apie savo praeitį, apie tai, 
ką jie veikia šiandien, apie tai, kokie jų planai ryto-
jui. Beklausydami jų pasakojimų, suprasite, kokia 
iš tikrųjų ES yra šiandien ir kaip ji vystėsi.

Pasakojimai visuomet buvo skirti patirčių pasi-
dalinimui, tradicijų išlaikymui, vystimosi skatini-
mui. Skaitmeniniai pasakojimai panaikina ribas 
tarp žmonių. Tuomet mažiau rūpi, kur tu esi, ko 
esi išmokytas. Apsirūpinus keliomis būtinomis 
priemonėmis, skirtomis skaitmeninėms istorijoms 
pasakoti, kiekvienas gali dalyvauti patirčių daliji-
mesi.

Skaitmeniniai pasakojimai 
jungia pasakojimą ir šiuolaikinius 
techninius įrankius: naudodamas 
fotoaparatą arba videokamerą, 
kompiuterį, balso įrašymo įrenginį 
ir kompiuterinę programą beveik 
kiekvienas gali papasakoti ir parodyti 
savo istoriją. 

Skaitmeniniai pasakojimai sudaro sąlygas ir gali-
mybes asmenims ir apibrėžtoms tikslinėms gru-
pėms pažvelgti į jų pačių ir kitų kasdienius gyve-
nimus, sprendimus ir rūpesčius. Tai produktyvus 
metodas mokyti įvairaus amžiaus besimokan-
čiuosius - ne tik tobulinti jų gebėjimus, naudojant 
įvairias skaitmenines priemones, bet taip pat iš-
reikšti savo požiūrį, sudalyvauti virtualioje disku-
sijoje ir bendrauti vieniems su kitais.

Projektas DeTALES 
naudoja skaitmeninių istorijų 
metodą ir siekia padėti projekto 
dalyviams susipažinti su 
Europos kultūromis. Šis projektas 
įtraukia asmenis ne tik iš senųjų 
ir naujųjų valstybių narių, 
bet ir šalių kandidačių bei rodo jiems, kaip papa-
sakoti savo istoriją ir kaip išklausyti kitų. Projektas 
skatina labiausiai tuos, kurie rečiau dalyvauja su-
augusiųjų mokymosi veiklose (žemesnių įgūdžių 
suaugusiuosius, senjorus, nedirbančias moteris 
ir kt.), iš arčiau pažvelgti į Europos Sąjungos plė-
tros procesą. 

Kaip žmonės vertina integracijos lygį? Kokie yra 
šalių narių ir kandidačių šalių piliečių lūkesčiai? 
Skaitmeniniai pasakojimai bus kuriami tokiomis 
temomis: „Sienų atvirumas/Mobilumas“, „Euro-
pos darbo rinka“, „Europinių kultūrų identitetas“, 
„Naujųjų ir senųjų šalių narių skirtumai“ ir pan. 


