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Dabar labiau nei kada nors anksčiau suaugusieji 
nori išmokti naudotis skaitmeniniais įrankiais ir 
žengti koja kojon su sparčiu jų vystymusi. 

Ar esate pasiruošę suteikti 
mokymų dalyviams žinių, kaip 

naudotis naujausiomis 
skaitmeninių pasakojimų 
kūrimo technologijomis? 

Ar tikite skaitmeninių 
pasakojimų 

technologijomis ir 
galimybėmis? 

Jei atsakėte 
„taip“ į bent 
vieną klausimą, 
esate 
tinkamame 
kelyje. 

Ar esate pasirengę 
įgalinti mokymų dalyvius 

naudoti skaitmeninių 
pasakojimų technikas 
planuojant karjerą? 



Projektas CERTIFY siekia, kad

Kūrybiškumą Lankstumą Bendradarbiav
imą

Savęs ir laiko 
valdymą

skaitmeninių pasakojimų 
technologijos būtų prieinamos 
kūrybos sektoriaus žmonėms  ir 
įgalintų juos kurti pasakojimus, 
padidinančius sėkmės tikimybę 
darbo paieškoje per ...



Apie projekto CERTIFY skaitmeninių
pasakojimų vadovą

Šis vadovas skirtas išmokyti naudotis 
skaitmeniniais pasakojimais. Jis sukurtas 
tiek mokantiems kitus, tiek 
besimokantiems ir gali padėti kuriant 
savo pasakojimus bei dalinantis jais.

Skaitykite šį vadovą 
kūrybiškai. 
Svarbiausia – priimti 
iššūkį ir dirbti 
atliepiant konkretų 
grupės poreikį.



Kiekviena dalis apima konkrečias 
veiklas, kurios skatina dalyvius apgalvoti 
savo vaidmenį kiekvienoje jų.

Pasidalinsime idėjomis grupės 
darbo pradžiai ir 
rekomendacijomis procesui 
įvertinti. Rasite ir pamokų, 
kaip naudotis įvairiomis 
programomis, sukurtomis 
būtent skaitmeninių 
pasakojimų ir vaizdo įrašų 
kūrimui. 
Sėkmės!

Galima dirbti individualiai, 
grupėje arba Jums tinkamu 
formatu. 



Mūsų partneriai

Dėmesio: projektas finansuojamas Europos Komisijos. Šis leidinys 
(pranešimas) atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos komisija negali būti 
laikoma atsakinga už jame esančios informacijos naudojimą.

8 mūsų projekto partneriai yra iš: 

● Jungtinės Karalystės

● Belgijos

● Lietuvos

● Austrijos

● Graikijos
● Italijos

Norėdami apsilankyti partnerių 
tinklapiuose, spustelkite ant partnerių 
logotipo. 



Tikimės, kad šiame vadove rasite 
vertingų įžvalgų. 

Jei prireiks pagalbos ar patarimų, mūsų 
kontaktus rasite šio vadovo pabaigoje. 
Mėgaukitės procesu ir ačiū, kad 
naudojatės CERTIFY skaitmeninių 
pasakojimų kūrimo vadovu.



Susipažinę su šiuo vadovu, 
dalyviai: ❏ žinos, kaip panaudoti skaitmeninį 

pasakojimą

❏ naudos skaitmenines technologijas 
kaip įrankius turimiems įgūdžiams 
įsivertinti

❏ kurs savo pasakojimus, nuolat 
bendraus su kitais ir dalinsis savo 
darbo rezultatais 

❏ taps mokymosi turinio kūrėjais



Taigi, kas yra skaitmeninis 
pasakojimas?



Skaitmeninis pasakojimas

Tai paprastas, kūrybiškas procesas, kurio metu 
mažai ar visai kompiuterinių filmų kūrimo 
patirties neturintys žmonės įgyja įgūdžių, 
reikalingų papasakoti asmeninę istoriją 2min
apimties filmu, daugiausia naudojant statiškus 
vaizdus ir įgarsinimą. 

Šie filmai gali būti transliuojami internetu ar rodomi 
įvairiuose įrenginiuose.

Tai 1990-aisiais atsiradęs Kalifornijos 
menininkų kūrinys, technologijų pagalba 

leidžiantis žmonėms dalintis savo 
asmeninėmis istorijomis.



Kuo skaitmeninis pasakojimas naudingas 
į(si)darbinimo procese?

Sukuria erdvę asmeniniam,
netikėtam požiūriui, išreiškiamam
per vaizdus, garsus, spalvas, 
sekas.

Padeda darbo ieškančiam žmogui 
geriau suprasti save ir sustiprinti 
pasitikėjimą savimi.

Skaitmeninio pasakojimo dėka 
darbo ieškantis žmogus geriau 
supranta savo „minkštuosius“ 
gebėjimus ir suvokia jų svarbą.

Suteikia atrankos procesui daugiau
objektyvumo ir sąžiningumo, ypač 
atžvilgiu tų kandidatų, kurie buvo 
nepelnytai atmesti.

Suteikia darbdaviui galimybę 
geriau pažinti kandidatą, jo 
asmenybę.

Geriau nei CV parodo konkrečių 
gebėjimų pritaikymą, padeda 
suprasti, kokią vertę kompanijai 
sukurs potencialus darbuotojas.



Skaitmeninių technologijų 
naudojimas

Šiame vadove svarbiausi bus DU skaitmeninio 
pasakojimo elementai:

Asmeninė istorija



Daugelį skaitmeninių pasakojimų sudaro šie 
elementai:

A)
Vaizdas

(judantis arba 
statiškas) 

B)
Tekstas

C)
Balsas arba 

muzika

D)
Laikas

Sveiki! Kviečiu žiūrėti mano vaizdo įrašą!



Šiame vadove dėmesį skirsime keturiems 
įgūdžiams:

Kūrybiškumui

Bendradarbiavimui

Lankstumui

Savęs valdymui
Laiko valdymui



Žengsime penkis skaitmeninio 
pasakojimo kūrimo žingsnius:

①
Pasakojim

o ratas

②
Scenarijau
s rašymas

③
Siužetinė 
pasakojim

o linija

④
Redagavi

mas

⑤
Dalinimasi

s 
grįžtamuo

ju ryšiu
Labiausiai tinka individualiam darbui

Labiausiai tinka darbui grupėje



① Pasakojimo ratas



Pasakojimo ratas

Šiame etape dalyviai pristato savo pasakojimų idėjas. 

Skaitmeniniam pasakojimui būtina istorija. Kai tik visi išsigrynina istorijas, 
atsiranda ir įrankiai joms sukurti.

Planuokite sesijai 
skirti apie 2 valandas, 
tačiau koreguokite 
trukmę atsižvelgdami į 
grupės dydį. 



Kaip moderuoti Pasakojimų ratą?
Pasakojimų rato dalis bus 

vertingiausia, jei ateisite 
pasiruošę.
Svarbu atsinešti:

Prisistatykite ir 
pasidalinkite 

istorijomis tam 
tikromis temomis

(prireikus, 
susiskirstykite į 

grupeles) 

Moderatorius padeda 
istorijų autoriams įsigilinti į 
juodraščius, skatina 
dalyvius komentuoti, 
reflektuoti.

Istorij
a

Grįžtamasi
s ryšys

Grįžtamasi
s ryšys

● Savo užrašus.
● Asmeninį daiktą.
● Pirmą scenarijaus juodraštį.
● Nuotraukas USB laikmenoje 

arba internetinėje svetainėje.
● USB laikmeną (2 GB ar 

didesnės talpos).
● Ausines garso takelio 

klausymui redaguojant.
● Nešiojamąjį kompiuterį (jei 

galite, bet nebūtina).



Kas svarbiausia Pasakojimo rate
Užtikrinkite bendradarbiavimą ir neformalią atmosferą sesijos metu.

Skirkite maždaug
5 minutes kiekvieno dalyvio istorijos 
pristatymui.

Skirkite pakankamai laiko diskusijoms ir 
grįžtamajam ryšiui.

Jei dalyviams nejauku dėl to, kas vyks 
toliau, ar jie jaučia baimę, skirkite laiko 
aptarimui, būkite atviri bet kokiems 
klausimams apie tai, ko iš jų tikimasi.



Pasakojimų rato taisyklės

● Visi įsitraukia (įskaitant moderatorius, techninius 
darbuotojus, stebėtojus ir t.t.)

● Niekas dėl nieko (pvz.: nesupratimo, gebėjimų ar 
pasitikėjimo trūkumo) neatsiprašinėja

● Kas išsakoma pasakojimų rate, jame ir lieka
(konfidencialumas)

Kai visi išsigrynina pasakojimo idėjas, pereikite prie Rašymo 
dalies. 



Žvilgterkite į užuominas apie konkrečius 
įgūdžius:

Kūrybiškumas

Bendradarbiavimas

Lankstumas

Savęs valdymas
Laiko valdymas

Spustelkite ant konkretaus 
įgūdžio lango



Užuominos Pasakojimo 
ratui:

Go back to specialised prompts Toliau

Kūrybiškumas

Įvardinkite situaciją, 
kurioje teko mąstyti 
neįprastai. Kaip tai 

darėte?

Papasakokite apie 
situaciją, kurioje 

kūrybiškas mąstymas 
padėjo išvengti 

nusivylimo produktu ar 
procesu. 

Papasakokite apie 
situaciją, kuomet teko 

priimti greitą sprendimą 
– kada tai buvo ir kas 

vyko?

Papasakokite apie įvykį, 
kuris pakeitė Jūsų 

gyvenimą. Kas įvyko?

Sukurkite pasakojimą 
remdamiesi realiu arba 

išgalvotu praeities 
įvykiu.

Pateikite pusę 
pasakojimo, būkite 

pasiruošę sujungti jį su 
kito dalyvio pasakojimo 
dalimi ir stebėkite, kas 

vyksta!

Ar manote, kad esate 
kūrybingas? Koks įvykis 

tai nulėmė?

Atsineškite Jums įprastą 
daiktą – papasakokite 

istoriją apie kitokį, 
netikėtą jo panaudojimą 

gyvenime ar darbe.



Užuominos pasakojimo 
ratui: Lankstumas

Grįžti Toliau

Išvardinkite 5 dalykus, 
kurie išstumia Jus iš 

komforto zonos? Kada 
juos patyrėte?

Kokioje pačioje 
netikėčiausioje 
situacijoje esate 

atsidūręs? Kaip ją 
išsprendėte?

Ar yra buvę situacijų, kai 
visi Jūsų turėti planai 
buvo atšaukti? Kas 

vyko?

Ar esate sulaukęs 
šiurkščios kritikos? Kas 

vyko ir kaip į tai 
reagavote?

Ar esate buvęs 
situacijoje, kurioje viskas 

Jums buvo nauja? Ką 
darėte?

Ar esate buvęs 
įtemptose situacijose, 
kuriose nustebinote 

save? Kas vyko ir kaip į 
tai reagavote?

Kaip įvertintumėte savo 
gebėjimą prisitaikyti prie 

pokyčių?

Prisiminkite Jums 
nutikusį sudėtingą įvykį 
– kas įvyko ir ką darėte, 
kad susitvarkytumėte?



Užuominos pasakojimo 
ratui: Bendradarbiavimas

Grįžti Toliau

Prisiminkite, ką pavyko 
pasiekti tik komandinio 

darbo dėka? Kas tai 
buvo?

Ar esate pagalvojęs „Aš 
geras klausytojas “? 

Ar teko teikti grįžtamąjį 
ryšį kolegai/-ei, kuris/-i 
patiria sunkumų darbe 

arba darbą atlieka 
prastai? Kaip jautėtės? 

Kas buvo 
sudėtingiausia? 

Ar yra tekę dirbti su 
kolega/-e, su kuriuo/-ia
nesutarėte? Kaip su tuo 

tvarkėtės?

Ar esate kada nors 
prisijungęs prie projekto 
jam jau prasidėjus?  Ką 

darėte, kad greitai 
įsilietumėte?

Ar turite kolegą/-ę, su 
kuriuo/-ia sutariate 

ypatingai gerai? Kas tai 
nulemia?

Ar siekiant palaikyti gerą 
nuotaiką komandoje, 

imatės kokių nors 
veiklų? Kokios tai 
veiklos ir kaip jos 

padeda komandiniam 
darbui?

Prisiminkite geriausią 
komandą, kurios dalimi 
buvote. Kodėl darbas 

joje buvo toks 
įsimintinas?



Užuominos pasakojimo 
ratui:

Savęs valdymas
Laiko valdymas

Grįžti Toliau

Papasakokite apie 
situaciją, kuomet viskas 

vyko ne pagal planą. 
Kaip į tai reagavote?

Papasakokite apie 
situaciją, kuomet 

turėjote per daug darbo. 
Kaip tvarkėtės su tomis 

užduotimis?

Papasakokite apie 
situaciją, kuomet vienu 

metu turėjote kelių 
darbų atlikimo terminus. 

Kaip susitvarkėte su 
jais?

Ar galite įvardinti 
situaciją, kuomet 

pagalvojote „Aš tai 
padariau! Man gerai 

sekėsi.“ Kada tai buvo ir 
kas įvyko?

Ar esate turėjęs užduotį 
su „spaudžiančiu“ 

atlikimo terminu? Kas tai 
buvo ir kaip 

susitvarkėte?

Ar Jums yra tekę laikytis 
itin griežtos disciplinos? 

Kada taip buvo ir kas 
vyko?

Prisiminkite situaciją, kai 
užduočių neatlikote 

laiku. Ką, tokiai situacijai 
pasikartojus, darytumėte 

kitaip? 

Kaip planuojate savo 
dieną? Kaip Jūsų planas 
padeda kasdienybėje?



Pasakojimo rato pabaigoje 
dalyviai:

❏ bus turėję progos žodžiu pasidalinti 
savo istorijomis

❏ bus gavę ir pasidalinę grįžtamuoju 
ryšiu apie kiekvieną pasakojimą

❏ bus identifikavę silpnybes ir baimę 
dalintis pasakojimais

❏ bus gavę grįžtamojo ryšio ir 
pakankamai padrąsinimo toliau kurti 
pasakojimą



② Scenarijaus rašymas



250-ies žodžių scenarijaus kūrimas Jūsų 
pasakojimui

Pasakojimo rato pabaigoje kiekvienas pasakojimo autorius turėtų žinoti 
savo pasakojimo temą. 

Antrame – rašymo – etape pasakojimų autoriai turėtų gebėti sudaryti 
pirmąjį juodraštį peržiūrai.

Jei scenarijaus 
rašymas vyksta sesijos 
metu, planuokite tam 
skirti 2-3val. Kitu 
atveju, sesija gali būti 
trumpinama iki  1val.

Or



Scenarijaus formatai gali būti patys įvairiausi. 
Štai keletas užuominų, tačiau neapsiribokite 
jomis: 

Dialogai

Nuoseklūs apibūdinimai

Scenos

Sąrašas

Narrative

Pasakojimas



Gilly Adams (BBC online) patarimai:

Turėkite omenyje, kad pasakojimas truks vos 
2min ir turės ne daugiau nei 250-300 žodžių. Tad, 
jei turite medžiagos 3-4 trukmės televizinei 
dokumentikai, ji šiuo atveju netiks.

Įsidėmėkite, kad rašyba ir gramatika nėra svarbu. 
Tai žodinis pasakojimas, o ne namų darbų 
užduotis. Svarbiausia kalbėti paprastai ir būti 
savimi.

Nesirūpinkite dėl apribojimų apimčiai. Iš pradžių 
jie atrodo bauginančiai, tačiau leidžia išgryninti 
esminę žinutę.

Jei nepavyksta rasti temos, pagalvokite apie tai, 
ką darote entuziastingai ar susitelkite ties stiprias 
emocijas (laimę, pyktį, liūdesį) sukėlusiu įvykiu 
jūsų gyvenime.



250-ies žodžių apimties scenarijaus rašymas

Kai visi scenarijai parašyti ir garsiai perskaityti, pereikite prie siužetinės linijos kūrimo.

Pabaigus rašymo dalį, paraginkite dalyvius garsiai perskaityti savo scenarijus. 
Priminimas – nevertinkite ir neatsiprašinėkite.



Jei kažkas iš dalyvių turi skaitymo sunkumų, 
apsvarstykite alternatyvas

Interviu formato pasakojimo 
kūrimas

Anonimiškas skaitymas 
balsu tiems, kam tai kelia 
nerimą

Pasinaudokite svetainės, 
turinčios teksto 
konvertavimo į kalbą, 
galimybėmis



Scenarijaus rašymo dalies 
pabaigoje, dalyviai:

❏ turės 250 žodžių apimties scenarijų 
savo pasakojimui

❏ bus praktiškai pabandę užrašyti savo 
pasakojimą

❏ bus perskaitę savo scenarijų grupei, 
teikę ir gavę grįžtamojo ryšio bei 
palaikymo

❏ atliks visus būtinus pakeitimus

❏ įkvėpimui išklausys kitų pasakojimų



③ Siužetinė pasakojimo linija



Suplanuokite, kaip atrodys Jūsų 
pasakojimas

Siužetinė pasakojimo linija yra detalus Jūsų pasakojimo planas, parodantis jo 
eigą. Siužetinė pasakojimo linija turi būti aiški tiek Jums, tiek kitiems. 

Šiai daliai skirkite 
maždaug 1,5-2val., 
tačiau trukmę  galite 
derinti su grupės 
poreikiais.



Kas vyksta:

___________________
_

Dialogas:

___________________
_

Muzika : 

____________________

Trukmė:

____________________

Nupieškite sceną: kas ją sudaro, kur ir 
kas vyksta? 

Scenos numeris: ____________________

Suplanuokite, kaip atrodys Jūsų pasakojimas



Siužetinės pasakojimo linijos pavyzdys:



❏ turės siužetinę savo pasakojimo liniją, 
paruoštą perkėlimui į vaizdo formatą

❏ bus gavę grįžtamojo ryšio iš kitų 
dalyvių

❏ bus išmokę sukurti pasakojimą su tam 
tikrais laiko apribojimais

❏ žinos kaip panaudoti siužetinę 
pasakojimo liniją

Sukūrę siužetinę pasakojimo 
liniją, dalyviai:



④ Redagavimas



2) Surinkti garso įrašus
a) Balso įrašą
b) Muziką

1) Surinkti atvaizdus
a) Nuotraukas
b) Vaizdo įrašus

Garso ir vaizdo medžiagos paieška, redagavimas ir 
įrašymas

Pasiruošimo darbai atlikti – dabar prasideda skaitmeninis pasakojimas. 

Prieš komponuojant pasakojimą, reikia žengti DU svarbius žingsnius:

Žinios, kurias dalyviai 
jau turi, nulems, kaip 
vyks ši dalis. Mes 
skiriame bent 
pusdienį, kad 
išsiaiškintume, kaip 
viską atlikti ir 
sukurtume kokybišką 
pasakojimą.



Nepamirškite: 

● suskirstyti įgarsinimą intervalais ir ištaisyti 
klaidas

● suredaguoti nuotraukas, ypač, jei naudojate 
jų kopijas



Garso ir vaizdo medžiagos paieška, redagavimas ir įrašymas

Redaguodami kiekvieną atkarpą, remkitės siužetine pasakojimo linija, taip suplanuosite kiekvienos 
atkarpos ilgį.

Suredaguotas garso takelis, nuotraukos ir pavadinimai apjungiami į skaitmeninį Jūsų pasakojimą. 



WeVideo – vaizdo redagavimo platforma

WeVideo yra internetinė vaizdo įrašų redagavimo platforma, 
naudojama per naršyklę ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir
iOS).

Paprastai ir be papildomų išlaidų galite naudoti tokias funkcijas, kaip 
žalias fonas ar vaizdo įrašų redagavimas nelaukiant įkėlimo. Galima 
rinktis iš kelių formatų, pritaikytų socialiniams tinklams, 
internetinėms svetainėms ir mobiliesiems įrenginiams.

Spustelkite nuorodą žemiau ir pradėkite naudotis WeVideo
programa!

https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY2Njl
aVEtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==

https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY2NjlaVEtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==


Redaguojant svarbūs dalykai

Dažnai neįvertinama, kiek darbo teks įdėti redaguojant. Tai itin 
techninis procesas, tačiau norint sukurti sėkmingą pasakojimą, 
kūrybiškumas yra ypač svarbus. Šiame vadove rasite nuorodas į 
garso ir vaizdo redagavimo pamokas.

Redagavimo etape bus keletas nuostabių akimirkų, pavyzdžiui, kai 
atskiros pasakojimo dalys darniai susijungs į vieną, o maži 
pakeitimai virs dideliu pokyčiu. Baigus redaguoti, pasakojimas bus 
eksportuojamas kaip užbaigtas vaizdo įrašo dokumentas, kuriuo 
galima dalintis.



Pabaigus redagavimą, 
dalyviai:

❏ bus pasinaudoję balso įrašymo ir 
atvaizdų surinkimo priemonėmis

❏ gebės apdoroti ir redaguoti pirminę 
medžiagą

❏ bus parengę suredaguotą savo 
pasakojimo versiją

❏ bus eksportavę savo vaizdo įrašus 
peržiūrai tinkamu formatu



⑤ Peržiūra / Grįžtamasis ryšys



Dalijimasis savo pasakojimu su 
grupe

Šiam etapui prireiks 
bent 3min 
kiekvienam dalyviui.
Verta skirti laiko 
pasakojimo 
pristatymui ir 
klausimams po 
peržiūros, todėl 
planuokite skirti 5-7 
min. vienam dalyviui.

Pasakojimų peržiūra ir dalinimasis yra puikus būdas sužinoti daugiau apie vienas 
kitą, analizuoti temas ir pamatyti, kaip pasakojimai gali padėti atpažinti save 
kituose. 



Kaip moderuoti grįžtamojo ryšio sesiją

1. Pasirūpinkite patogia erdve.

2. Paprašykite, kad kiekvienas dalyvis pristatytų savo vaizdo įrašą. 

3. Peržiūrėkite vaizdo įrašus iš eilės po vieną. 

4. Atidžiai klausykite. 



Aptardami vaizdo įrašus su grupe, turėkite 
omenyje:

Kokie žodžiai buvo 
pasirinkti?

Kaip žodžiai buvo 
išsakyti? 

Kokie vaizdai buvo 
panaudoti? 

Ką jie atskleidė?

Kas buvo 
pasakyta? 

Kodėl pasakojimo autorius 
pasidalino tuo? 

Ar skambėjo 
muzika? 

Koks buvo poveikis?



Dalinimasis savo pasakojimu su grupe

Įžvalga moderatoriams: 

prireikus, peržiūrėkite kiekvieną pasakojimą kelis kartus, kad užtikrintumėte aktyvų grupės įsitraukimą. 
Svarbu, kad visi, kurie dalinasi, būtų pagarbiai išklausomi. Palydėkite kiekvieną pristatymą plojimais ir 
skirkite laiko pasakojimams apgalvoti.



Žvilgterkite į užuominas apie konkrečius 
įgūdžius:

Kūrybiškumas

Bendradarbiavimas

Lankstumas

Savęs valdymas
Laiko valdymas

Spustelkite ant konkretaus 
įgūdžio lango



Grįžtamasis ryšys apie pasakojimus per 
Kūrybiškumo prizmę

Ką naudojote kurdami 
savo pasakojimą? 
(garso įrašus, vaizdus, 
asmenines nuotraukas 
ir pan.)

Grįžti Toliau

Ar pasakojime yra 
nuostabos, atradimo, 
netikėtumo veiksnys? 
Ar panaudotos 
netikėtos užuominos?

Kaip buvo pristatyta 
galutinė pasakojimo 
versija?

Ar pasakojimo 
scenarijus įtraukiantis? 
Ar jis turi šiame vadove 
aptartą struktūrą?

Ar jus palietė tai, ką 
matėte ir girdėjote? 
Ar norite pamatyti 
daugiau?

Ar ši istorija įdomi, 
netikėta? Ar patys 
atradote ką nors 
naujo?

Kuris vaizdo įrašas 
buvo 
kūrybiškiausias ir 
kodėl? 

Kokį įgūdį siekėte 
parodyti? Kaip, 
pasitelkiant kalbą ir 
vaizdus, būtų galima 
dar aiškiau perteikti 
šį įgūdį?



Grįžtamasis ryšys apie pasakojimus per 
Lankstumo prizmę

Grįžti

Toliau

Ar pasakojimas 
pritaikytas visiems 
potencialiems 
darbdaviams, kuriam 
jį siųsite? 

Ar žiūrovas aiškiai 
suprato, kad esate 
lankstus? Kas 
konkrečiai parodė 
Jūsų lankstumą?

Ar žiūrovas aiškiai 
suprato, kad esate 
lankstus? Kas 
konkrečiai parodė 
Jūsų lankstumą?

Ar pasakojime buvo 
aiškus „prieš ir po“  
kontrastas, parodantis 
lankstumą?

Ar jums pavyko 
atsižvelgti į pasakojimo 
rate išgirstus 
pasiūlymus ir pritaikyti 
juos savo pasakojime?

Ar pasakojime 
pakanka informacijos 
apie tai, kas paskatino 
Jūsų lankstumą?

Ar pasakojimo kūrimo 
procese Jums pavyko 
komunikuoti greitai ir 
efektyviai?

Ar pasakojime 
aiškiai perteikta 
vidinė kelionė?

Grįžti



Grįžtamasis ryšys apie pasakojimus per 
Bendradarbiavimo prizmę

Ar prašėte 
pagalbos ir 
priėmėte ją? Kas 
ir kaip jums 
padėjo? 

Grįžti Toliau

Ar Jūsų pasakojimui 
prireikė komandinių 
pastangų? Kaip 
sekėsi priimti 
sprendimus?

Ar prašėte 
pagalbos ir 
priėmėte ją? Kas 
ir kaip jums 
padėjo? 

Ar prašėte kitų 
dalyvių patarimų? Ar 
prašėte, kad 
patikrintų scenarijaus 
kalbą?

Į kurias pasakojimo 
dalis norėtumėte 
pasigilinti daugiau, 
nes turite mažai 
reikiamos patirties ir 
žinių? 

Kaip jūsų pasakojimas 
atskleidė 
bendradarbiavimą? Kaip 
tai padėjo sužinoti apie 
bendradarbiavimo stilius? 

Pristatykite jums 
padėjusius žmones ir 
įvardinkite, kodėl 
juos pasirinkote. 

Kaip galėtumėte 
pasidalinti kritišku 
grįžtamuoju ryšiu 
apie 
bendradarbiavimą? 



Grįžtamasis ryšys apie pasakojimus per Savęs 
valdymo prizmę

Ar pasakojimo trukmė 
atitinka 
rekomenduojamą? 

Grįžti Toliau

Ar pasakojimas 
atsako į aktualius 
klausimus, nagrinėja 
susijusias temas? 

Ar kokybiškas 
pasakojimo trukmės ir 
turinio santykis?

Ar pasakojime 
išryškinami jūsų 
interesai, gebėjimai, 
stiprybės?

Ar pasakojimas 
visiškai išbaigtas ir 
nebereikia pratęsimo? 

Kokią emociją 
norėjote perteikti 
savo pasakojimu? 

Ar pasakojimas 
prasmingas ne tik 
jums, bet ir 
žiūrovams? 

Ar pasakojimą 
sukūrėte ir pristatėte 
sutartu laiku?



Baigę dalintis 
grįžtamuoju ryšiu, 
dalyviai: ❏ bus peržiūrėję visų dalyvių 

pasakojimus

❏ bus gavę pakankamai grįžtamojo 
ryšio iš grupės narių

❏ bus pasinaudoję konkrečiomis 
įžvalgomis, padedančiomis kokybiškai 
teikti grįžtamąjį ryšį

❏ turės įspūdingus ir veiksmingus 
vaizdo įrašus



Tikimės, kad šis vadovas buvo 
Jums naudingas!



Kontaktinė informacija



➢ LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, JK
(PI Dr Antonia Liguori 
a.liguori@lboro.ac.uk)

➢ ATIT BVBA, Belgija
➢ DE MONTFORT UNIVERSITY, UK
➢ SPES GMBH, Austrija
➢ ISTITUTO LUIGI STURZO, Italija
➢ RESEARCH PATHS ETAIREIA 

EREYNAS, Graikija
➢ Siena Art Institute Onlus, Italija
➢ VšĮ “Lyderystės ir verslo akademija”, 

Lietuva

Kontaktai: 


