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1. Wstęp
Model edukacyjny MADE ma na celu opracowanie programu nauczania dla młodzieży
niesłyszącej, aby mogła ona zostać przewodnikami muzealnymi, wzmocnić swoją
niesłyszącą tożsamość i zwiększyć poziom upodmiotowienia. Treść programu
nauczania pozwoli młodym osobom niesłyszącym zdobyć zarówno umiejętności
przekrojowe, jak i zawodowe, aby wykluczyć kategoryzację NEET i ułatwić wejście na
rynek pracy.
Model edukacyjny oparty jest na nowym podejściu do uczenia się, obejmującym
zarówno szkolenie grupowe/samokształcenie, jak i zdobywanie kompetencji w
rzeczywistym kontekście muzealnym. Takie podejście pozwoli uczestnikom na
przetestowanie nabytych kompetencji w potencjalnym środowisku pracy, przy użyciu
wizualnej i nieformalnej komunikacji. Uczenie się będzie oparte na teoriach
konstruktywistycznych i ułatwione w pracy zespołowej i samodzielnej nauce.
Korzyści wynikające z zastosowania modelu przedstawionego w niniejszym
dokumencie będą obejmowały wiele aspektów:
-

-

Przyczynianie się do integracji młodzieży niesłyszącej na rynku pracy;
Promowanie używania języka migowego w każdym kontekście w celu
ułatwienia życia osobom niesłyszącym, biorąc pod uwagę, że język jest
najważniejszym instrumentem komunikacji oraz przekazywania myśli i uczuć;
Zwiększanie dostępności kultury dla niesłyszących;
Wsparcie muzeów uczestniczących w działaniach projektowych w
dostosowaniu się do zróżnicowanej oferty i urozmaicenie oferty usług
tworzących doświadczenia edukacyjne dające osobom niesłyszącym możliwość
równoprawnego uczestnictwa w pluralistycznym społeczeństwie.

Dokument ten jest zasadniczo podzielony na dwie części: pierwsza z nich wyszczególnia
ramy programowe (cele, zadania i metodologie); druga część opisuje działania
edukacyjne, które będą testowane w każdym kraju partnerskim. Pilotażowe programy
szkoleniowe będą realizowane na poziomie krajowym w celu przetestowania i
zatwierdzenia modelu edukacyjnego i będą skierowane do 15 niesłyszących młodych
ludzi w wieku od 18 do 35 lat w każdym kraju.
Pierwsza wersja tego dokumentu została opracowana na podstawie analizy
kontekstowej odpowiednich praktyk zestawionych zarówno na poziomie
transnarodowym (IO1), jak i treści szkoleniowych z LTTA, która odbyła się w Wiedniu w
Austrii, w dniach 21 - 25 października 2019 r., prowadzona przez equalizent, ze
wszystkimi partnerami programu MADE.
Pierwsza wersja programu nauczania została przedstawiona i omówiona w ramach
krajowych kół naukowych, których celem było dostosowanie podejść do nauczania,
metodologii i narzędzi do krajowych kontekstów i potrzeb zawodowych. Informacje
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zwrotne uzyskane od trenerów, którzy uczestniczyli w kręgach
badawczych, pozwoliły na opracowanie drugiej wersji, która została przetestowana w
każdym kraju.
Po przeprowadzeniu pilotażu w każdym kraju wprowadzono dodatkowe drobne
zmiany wynikające z informacji zwrotnych otrzymanych od trenerów i młodzieży
niesłyszącej, a następnie opracowano ostateczną wersję niniejszego dokumentu.
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2. Ramy programowe
Ramy programowe są częścią modelu edukacyjnego MADE, identyfikującego zestaw
wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia wymiernych efektów, których celem
jest wyszkolenie głuchej młodzieży do przyszłego zatrudnienia w charakterze
przewodników muzealnych.
Podstawowym celem metodologii jest umożliwienie uczenia się wiedzy, umiejętności i
kompetencji pod względem postawy we wrażliwym otoczeniu kontekstowym, które
docenia i szanuje sferę afektywną. Różnorodne i innowacyjne techniki będą stosowane
przez cały czas, aby osiągnąć ten cel w oparciu o pracę zespołową i samodzielną naukę.

2.1 Idea programu nauczania
Program nauczania ma na celu dostarczenie zestawu wiedzy i umiejętności
dostosowanych do potrzeb młodzieży niesłyszącej w celu przeszkolenia jej na
przewodników muzealnych lub osoby towarzyszące. Model edukacyjny MADE będzie
opierał się na rozwoju dwóch kategorii wiedzy i umiejętności:
● techniczne i zawodowe: zdobycie wiedzy w zakresie określonych dyscyplin
artystycznych; umiejętność interpretacji dzieła sztuki; umiejętność kierowania
wycieczką w muzeum.
● przekrojowe: komunikacyjne, językowe, behawioralne.
Nauka będzie opierać się na sztuce i językach wizualnych.

2.2 Cele programu nauczania
Program nauczania został dostosowany do następujących grup docelowych - trenerów
i uczestników szkoleń:
✔ Osoby niesłyszące z bardzo dobrą znajomością języka migowego
✔ Osoby niedosłyszące z bardzo dobrą znajomością języka migowego
Program nauczania ma trzy przekrojowe cele:
1. Cele związane z wiedzą techniczną i kompetencjami;
2. Cele związane z obszarem interakcji społecznych;
3. Cele związane z obszarem komunikacyjnym.

2.2.1 Cele związane z wiedzą techniczną i kompetencjami
▪ Obszar: Edukacja artystyczna:
▪ Umiejętność przygotowania opisu dzieł sztuki w języku migowym, z
uwzględnieniem ich historii, cech charakterystycznych i kontekstów
kulturowych.
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▪

Umiejętność zdefiniowania technik i strategii
projektowania, organizowania i realizacji zwiedzania muzeów
dostępnych dla osób niesłyszących we współpracy z instytucjami
muzealnymi.

▪

Obszar: Technologia informacyjna:
▪ Umiejętność wykorzystania umiejętności cyfrowych do tworzenia
filmów w języku migowym, wideoblogów, wideoporadników,
prezentacji PPT.
▪ Umiejętność efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych do
promocji zwiedzania muzeum.

▪

Obszar: efektywność osobista:
▪ Systematyczna ocena swoich mocnych i słabych stron oraz obszarów
rozwoju
▪ Rozważanie i wykorzystywanie odpowiednich możliwości i dróg rozwoju
zawodowego
▪ Rozpoznawanie priorytetów w zadaniach i obowiązkach

2.2.2 Cele związane z obszarem interakcji społecznych
▪ Obszar: kompetencje behawioralne
▪ Zdobycie wiedzy na temat samooceny, identyfikacji i wzmacniania
pozycji
▪ Podejmowanie decyzji w kontekście oceny ryzyka w odniesieniu do
własnej odpowiedzialności i obowiązków (pewność siebie)
▪

Obszar: rozwiązywanie konfliktów i negocjacje
▪ Zdobycie wiedzy na temat osiągania konsensusu i proponowania
odpowiednich rozwiązań

▪

Obszar: kreatywne rozwiązywanie problemów i myślenie strategiczne
▪ Analizowanie przyczyn i czynników danej nieprzewidzianej sytuacji
▪ Ocena najlepszych rozwiązań i opracowanie planu wdrożenia

▪

Obszar: budowanie zespołu i praca zespołowa
▪ Określenie możliwości tworzenia sieci współpracy
▪ Współpraca z innymi i dzielenie się pomysłami
▪ Współpraca z innymi w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych
wyników

2.2.3 Cele związane z obszarem komunikacyjnym
▪ Obszar: komunikacja i relacje interpersonalne
▪ Przekazywanie myśli i idei z wykorzystaniem odpowiednich umiejętności
komunikacyjnych.
▪ Umiejętność przekazywania i żądania informacji osobiście lub drogą
elektroniczną.
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▪

▪

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez
język wizualny i sztuki plastyczne.

Obszar: umiejętności językowe
▪ Biegłość w posługiwaniu się językiem migowym.
▪ Umiejętność opisania dzieła sztuki przy użyciu odpowiednich terminów
artystycznych w języku migowym, aby odpowiednio przekazać znaczenia
i emocje dzieła sztuki niesłyszącym odbiorcom.
▪ Umiejętność rozumienia tekstu pisanego i dostosowania go do języka
migowego.
▪ Znajomość języka angielskiego.

2.3 Podejście do nauczania i uczenia się
Program nauczania MADE ma na celu przedstawienie holistycznego zbioru wiedzy,
umiejętności i wartości, które uczestnicy będą nabywać w spójny i dobrze
zorganizowany sposób. Z tego powodu ważne jest, aby uczestnicy aktywnie
angażowali się w naukę, a z drugiej strony, aby trenerzy przyjęli odpowiednie podejście
zarówno do tematyki, jak i do grupy docelowej - młodzieży niesłyszącej. Innowacyjne
podejścia do uczenia się i nauczania zaproponowane w niniejszym dokumencie
wynikają z analizy kontekstu przeprowadzonej przez partnerstwo w ramach IO1 i są
podsumowane w następujący sposób:
● Treści teoretyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego połączone z
praktycznym szkoleniem w środowisku muzealnym;
● Szczególne podejścia, które mogą wzmocnić tożsamość kulturową osób
niesłyszących, takie jak opowiadanie historii, język wizualny, muzyka dla
niesłyszących i pantomima, szkolenia przydatne w nabywaniu pewności siebie,
umiejętności ekspresyjnych, jasności tłumaczenia itd.
● Nauka poprzez działanie
● Wykorzystanie narzędzi cyfrowych
● Odgrywanie ról w odniesieniu do umiejętności komunikacyjnych w konkretnych
sytuacjach
● Zaangażowanie niesłyszących liderów, którzy mają doświadczenie w
działalności muzealnej i kulturalnej.
Ważne będzie zapewnienie podejścia integracyjnego, które umożliwi pozytywną
interakcję między osobami niesłyszącymi i słyszącymi w społeczeństwie oraz w miejscu
pracy.
Wykorzystanie języka migowego będzie miało zasadnicze znaczenie dla społeczności,
która komunikuje się głównie za pomocą języka wizualnego, aby móc interpretować
dzieła sztuki i przekazywać swoje myśli i emocje zwiedzającym muzeum.
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Aby zapewnić jak najlepsze osiągnięcie celów programu nauczania,
a także wdrażanie innowacyjnych podejść, ważne będzie nawiązanie owocnej
współpracy między instytucjami muzealnymi a stowarzyszeniami głuchych na poziomie
regionalnym i krajowym w celu promowania usług muzealnych skierowanych do osób
głuchych, jako członków społeczności niesłyszących.

2.4 Przegląd rozwoju programu nauczania
Proponowane szkolenie obejmuje 30 godzin podzielonych między teorię w klasie
poprzez warsztaty bezpośrednie i praktyczne doświadczenie w scenariuszu muzealnym
w każdym kraju. Dodatkowe zajęcia indywidualne/samokształcenie będą zaplanowane
poprzez interaktywne zasoby dostępne na stronie internetowej (zestaw narzędzi the
MADE Toolkit), aby zapewnić uczestnikom możliwość poszerzenia ich wiedzy o sztuce.
W związku z tym, program nauczania podzielony jest na cztery moduły:
Moduł 1: Kompetencje i cechy osobiste
Moduł 2: Upodmiotowienie
Moduł 3: Organizowanie wycieczek
Moduł 4: Zacznijmy zwiedzanie muzeum!
Treść każdego modułu koncentruje się na i jest zorganizowana zgodnie z:
▪ Rozwojem umiejętności (jak się uczyć)
▪ Informacjami/wiedzą (to, czego się człowiek uczy)
▪ Przekazywaniem/wzmocnieniem (jak można przekazać nabyte umiejętności)
Uczestnicy powinni zajmować się pomocami wizualnymi oraz wzmacnianiem pozycji
innych osób niesłyszących poprzez przekazywanie treści w języku migowym i
przyczynianie się w ten sposób do zwiększenia dostępności muzeów.
Przegląd opracowanego programu nauczania odzwierciedla analizy poszczególnych
modułów dotyczących: konkretnych celów, które powinny zostać osiągnięte;
indywidualnych umiejętności, wiedzy i postawy; konkretnych sugerowanych działań i
ich formatowi.
Ponieważ program nauczania stanowi podstawę ukierunkowania, osoby prowadzące
muszą wziąć pod uwagę istniejące kompetencje osób uczestniczących i odpowiednio
dostosować treść. Trenerzy muszą używać języka migowego - zamiast języka
mówionego, aby zapewnić wzmocnienie pozycji oraz maksymalne zrozumienie ze
względu na używanie pierwszego języka przez grupę docelową. Od trenerów oczekuje
się, że będą dostosowywać lekcje i dobierać ćwiczenia, że odpowiednio dostosują
materiały i będą zarządzać dostępnym czasem.
Wszystkie zasoby edukacyjne związane z modelem MADE, zawarte w Zestawie
Narzędzi (IO3), są załadowane i dostępne poprzez link na stronie głównej witryny
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MADE
https://www.madeproject.eu/toolkit
dostępne
dla
trenerów i stażystów, aby dowiedzieć się więcej o edukacji artystycznej. Cechy Toolkit
zostaną przedstawione w osobnych wytycznych.
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Rycina 1: Rozwój programu nauczania: Moduły i nacisk

Module 1

Module 2

Kompetencje i cechy
osobiste

Wzmocnienie

Module 4

Module 3

Zacznijmy zwiedzanie
muzeum!

Organizowanie wycieczek
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Przegląd rozwoju programu nauczania

Projekt: Moje mocne strony, moje kompetencje - Jakie cechy są ważne w pracy przewodnika
muzealnego i jak ja, jako przewodnik organizuję oprowadzanie?
Moduł

Cele

Moduł 1

Umiejętności

Komunikacja,
umiejętności Umiejętności:
językowe
i
relacje
„Kompetencje i interpersonalne
▪ Praca w zespole
cechy osobiste“
Rozwiązywanie konfliktów,
▪ Stosowanie
technik
negocjacje i ocena ryzyka
rozwiązywania
problemów i zarządzania
Efektywność osobista
konfliktami
Kreatywne
problemów
strategiczne

rozwiązywanie
i
myślenie

Budowanie zespołu i praca
zespołowa

Proponowane działania:
M1- 1:
Profil zawodowy przewodnika muzealnego
To ćwiczenie jest wykonywane w małych
zespołach (2-4 osoby/ w zależności od wielkości
grupy). Uczestnicy otrzymują papier do flipchartu
i długopisy i mają za zadanie zastanowić się nad
następującymi kwestiami i przedstawić je grupie:
●
●
●
●

Harmonogram/
godziny
Sugerowany łączny czas
trwania modułu 1:
Około 5 godzin

Trener decyduje, ile
czasu przeznaczy na
poszczególne
zajęcia,
aby zaspokoić potrzeby
Co jest ważne w pracy przewodnika uczestników.
muzealnego?
Jaki powinien być przewodnik?
Co
może
być
przeszkodą
dla
niesłyszącego przewodnika muzealnego?
Czy znasz przykłady niesłyszących
przewodników muzealnych w swoim
kraju lub w innych krajach?

M1- 1.1:
Umiejętności językowe i komunikacyjne
Jakimi więc umiejętnościami językowymi i
komunikacyjnymi musi wykazać się przewodnik
muzealny?
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M1-1.2:
Cechy osobiste i umiejętność nawiązywania
kontaktów
Jakie więc cechy osobiste i umiejętności musi
posiadać przewodnik muzealny?
M1 -2:
Rozwiązywanie problemów - rozwiązywanie
konfliktów
Co masz na myśli mówiąc o konflikcie?
W grupach 2-4 osobowych spróbujcie znaleźć
odpowiedzi na następujące pytania:
● Co rozumiesz przez pojęcie konfliktu?
● Z czym kojarzy Ci się to słowo?
● Jakie inne słowa przychodzą Ci na myśl w
związku
ze
słowem
konflikt?
Powiedz/pokaż pierwsze słowo, które
przyjdzie Ci do głowy!
Czy miałeś dzisiaj jakiś konflikt?
W tym tygodniu? W tym miesiącu?
● Czym więc jest konflikt i jakie są (jak go
rozwiązać?) strategie jego rozwiązania?
M1-2.1:
Strategie rozwiązywania konfliktów
Co w takiej sytuacji powinien zrobić niesłyszący
przewodnik muzealny?
Trener
przygotowuje małe
karteczki
z
problematycznymi kwestiami, które mogą
pojawić się podczas wycieczki i wymagać
11
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interwencji, np.
● Wszystkowiedzący uczestnik wycieczki
ciągle przerywa przewodnikowi.
● Dziecko przeżywa załamanie nerwowe i
staje się nie do opanowania.
● Grupa nastolatków robi sobie selfie i
nieustannie rozmawia, do tego stopnia,
że zakłóca przebieg wycieczki.
● Jeden z uczestników wycieczki zwraca na
siebie uwagę uporczywymi pytaniami,
które powodują napięcia w grupie.
Instrukcje dla uczestników są następujące:
● Wyciągnij kartę.
● Przeczytaj sytuację, która jest opisana na
karcie i nie pokazuj jej innym członkom
grupy
● Wyobraź sobie tę sytuację i spróbuj ją
odtworzyć. Przygotuj krótki i zabawny
skecz, w którym wykorzystasz swoją
kreatywność
w
zakresie
języka
migowego, pantomimy i gry aktorskiej!
● Przedstaw sugestie dotyczące sposobów
radzenia sobie z sytuacją.
● Runda pytań i odpowiedzi z resztą grupy
M1-2.2:
Strategie i metody zapobiegania konfliktom i ich
rozwiązywania
Jakie są strategie i metody zapobiegania i
rozwiązywania konfliktów?

12
Project Nr. 2018-3-SK02-KA205-001920

M1-2.3:
Konkretne strategie rozwiązywania konfliktów
Jakie są konkretne strategie rozwiązywania
konfliktów?
M1-2.4:
Przeszkody dla niesłyszącego przewodnika
muzealnego?
Co może być przeszkodą dla niesłyszącego
przewodnika
muzealnego?
Dyskusja,
argumentacja, zauważanie czegoś, poprawianie,
dodawanie czegoś?
M1-2.5
Przeszkody dla niesłyszącego przewodnika
muzealnego
Jak możemy pozbyć się takich przeszkód?
Moduł 2
„Wzmocnienie“

Budowanie siły i pewności Umiejętności:
siebie
● Praca w zespole
Komunikacja,
umiejętności
● Gromadzenie wiedzy
językowe
i
relacje
● Kreatywność
interpersonalne
● Wzajemna motywacja
i
wzmacnianie
Budowanie zespołu i praca
motywacji
zespołowa
rówieśniczej
Efektywność osobista

M2- 1:
Żywa sztuka
Na początku zajęć drukowane są kopie słynnych
dzieł sztuki. Celem jest przedstawienie dzieła
sztuki jako grupy.
● Zaprezentuj swoje dzieło w grupie (3-5
osób, w zależności od wielkości całej
grupy)
● Jak najdokładniej odwzorować dzieło
sztuki?
● Wykorzystaj przedmioty z Twojego
otoczenia lub poproś innych uczestników
o rekwizyty.

Sugerowany łączny czas
trwania modułu 2:
Około 5 godzin
Trener decyduje, ile
czasu przeznaczy na
poszczególne
zajęcia,
aby zaspokoić potrzeby
uczestników.
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M2-2:
Ekspresja artystyczna w kulturze osób
niesłyszących
● Wprowadzenie - różne formy sztuki w
kulturze Głuchych.
● Spektakl artystyczny w języku migowym.
● Elementy występu artystycznego w
języku migowym.
● Elementy wydajności
● Opowiadanie historii
● Język wizualny
● Poezja / wiersz
● Piosenka w języku migowym
M2-2.1
Opowiadanie historii:
W grupach lub indywidualnie, uczestnicy losują
kartę z historią (tekst lub obrazki). Uczestnicy
powinni opowiedzieć grupie historię w języku
migowym.
Przykłady wideo.
Grupa ogląda filmy, a następnie dyskutuje nad ich
treścią.
M2-2.2
Język wizualny
W grupach lub indywidualnie, uczestnicy losują
kartę z historią (tekst lub obrazki). Uczestnicy
powinni opowiedzieć historię używając języka
wizualnego pozostałym członkom grupy.
14
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Przykłady wideo.
Grupa ogląda filmy, a następnie dyskutuje nad ich
treścią.
M2-2.3
Poezja, wiersz i piosenka
Przykłady wideo.
Grupa ogląda filmy, a następnie dyskutuje nad
ich treścią.
M2-3
Głuchy przewodnik po sztuce i kulturze
W grupach lub indywidualnie uczestnicy szukają
głuchych przewodników muzealnych na całym
świecie i przedstawiają swoje odkrycia grupie.
Następnie odbywa się dyskusja.
Moduł 3:
“Organizowanie
wycieczek”

Komunikacja,
umiejętności
językowe
i
relacje
interpersonalne
Kreatywne
problemów
strategiczne

rozwiązywanie
i
myślenie

Budowanie zespołu i praca
zespołowa

●

Zdobywanie wiedzy
● Praca w zespole

M3- 1:
Opisz swojego sąsiada jako dzieło sztuki!
● Do
jakiego
okresu
sztuki
najbardziej pasuje Twój sąsiad?
● Do jakiego nurtu w sztuce
przydzieliłbyś swojego sąsiada i
dlaczego? Wyjaśnij to grupie!
M3- 2.1.
Wiedza o sztuce
Uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę na temat
różnych okresów w historii sztuki.

Sugerowany łączny czas
trwania modułu 3:
Około 10 -15 godzin
Trener decyduje, ile
czasu przeznaczy na
poszczególne
zajęcia,
aby zaspokoić potrzeby
uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje 2-3 nazwy ruchów
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artystycznych. Mają za zadanie zbadać je i
sporządzić notatki, które następnie przedstawią
reszcie klasy.
M3-2.2.
Oś czasu historii sztuki
Zadanie polega na umieszczeniu ruchów
artystycznych chronologicznie na osi czasu (od
epoki kamienia łupanego do współczesności) za
pomocą kart moderacyjnych. Uczestnicy powinni
podzielić się z grupą tym, co odkryli na temat
swojego ruchu artystycznego.
M3-2.3.
Wiedza o sztuce: Zagłębianie się
Pracując w grupach, uczestnicy wybierają ruch
artystyczny i dowiadują się więcej o nim, w tym o
słynnych artystach i dziełach sztuki, a także o
zabawnych faktach. Grupy prezentują swoje
wyniki.
M3- 3:
Analiza muzealna
● Wybierzcie muzeum z Waszego kraju!
● W jaki sposób mógłbyś/ mogłabyś
przystosować
to
muzeum
dla
niesłyszących
zwiedzających
/
niesłyszących
przewodników
muzealnych?
● Przygotuj swoją prezentację wizualnie bez użycia narzędzi cyfrowych!!!
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Uwaga: Pod koniec każdego modułu lub
ćwiczenia przewidziano czas na udzielenie
odpowiedzi na pytania otwarte wynikające z
modułu/działania.
Dodatkowy czas zostanie
przeznaczony na umożliwienie uczestnikom
autorefleksji nad efektami uczenia się
Moduł 4:
„Zacznijmy
zwiedzanie
muzeum!“

Komunikacja,
umiejętności Umiejętności:
językowe
i
relacje
interpersonalne
● Praca w grupie
● Kreatywność
Efektywność osobista
Zespół i praca zespołowa

M4-0:
Szarada plastyczna (rozgrzewka)
● W grupach 2- lub 3-osobowych
wybierzcie stolicę europejską i narysujcie
ją szybko na flipcharcie w grupie/klasie.
Masz tylko jedną minutę na wykonanie
tego zadania!
● Zastanów się: co jest charakterystyczne
dla tego miasta? Z czym kojarzy się to
miasto lub z czego jest znane?
● Pozwól grupie odgadnąć, które miasto
narysowałeś
i
wyjaśnij,
dlaczego
zdecydowałeś się przedstawić je w ten
sposób.

Sugerowany łączny czas
trwania modułu 4:
Około 15 -20 godzin
Trener decyduje, ile
czasu przeznaczy na
poszczególne
zajęcia,
aby zaspokoić potrzeby
uczestników.

M4- 1:
Strategie marketingowe
W grupach lub indywidualnie uczestnicy
wybierają muzeum, które chcą promować. To oni
decydują, na czym skupić się podczas wycieczki.
Grupy powinny przygotować informacje o swojej
wycieczce, w tym o tym, kiedy odbędzie się
wycieczka z niesłyszącym przewodnikiem, a także
wyjaśnić, co będzie zawierała wycieczka.
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●
●

●

●

Zastanów się, jak najlepiej wypromować
wycieczkę w społeczności niesłyszących!
Z
jakimi
organizacjami
/
stowarzyszeniami
możesz
się
skontaktować?
Jakich narzędzi promocyjnych byś użył
(np. Instagram, Facebook, ulotki,
ogłoszenia w gazetach...)? Zaprezentuj
swoje pomysły grupie / klasie.
Q+A na temat plusów i minusów Twoich
pomysłów na promocję.

Opracuj plan reklamy i przedstaw go pozostałym
uczestnikom. Przekazujcie sobie nawzajem
informacje zwrotne dotyczące waszych planów.
M4- 2:
Przygotowanie do zwiedzania muzeum
Uczestnicy odwiedzają wybrane przez siebie
lokalne muzeum i korzystając z dostarczonych
materiałów zbierają i opracowują następujące
informacje:
● Faza 1: Inspekcja muzeum
● Etap 2: Napisanie tekstu narracyjnego
● Faza 3: Bariery w dostępności
M4- 3:
Przewodnik muzealny na jeden dzień
W grupie uczestnicy zwiedzają wybrane przez
siebie muzeum, wcielając się na zmianę w rolę
przewodnika. Uczestnicy powinni zasymulować
niektóre z sytuacji z modułu 1. Po każdym
18
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zwiedzaniu
uczestnicy
powinni
zadawać
"przewodnikowi" pytania. Uczestnicy powinni
pamiętać o możliwości robienia zdjęć i
nagrywania filmów (tam, gdzie jest to dozwolone
zgodnie z regulaminem danego muzeum). Po
tym, jak wszyscy uczestnicy wcielą się w rolę
przewodnika, reszta grupy prosi o informacje
zwrotne.
M4.4:
Zacznijmy zwiedzanie muzeum
Tworzenie sieci
świadomości

kontaktów

i

podnoszenie

Przedstawiciele muzeów (odpowiedzialni np. za
PR / komunikację / dostępność) są zapraszani do
udziału w szkoleniach podnoszących świadomość
/ szkoleniach, podczas których uczestnicy dzielą
się swoimi doświadczeniami i zgłaszają
propozycje usprawnień w celu zapewnienia
lepszego dostępu do muzeów dla osób
niesłyszących.
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