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Introducere
Modelul educațional MADE își propune să ofere un curriculum care să poată fi utilizat în
formarea tinerilor Surzi pentru a deveni ghizi în muzee pe de o parte și pentru a-și consolida
identitatea de persoane Surde, pe de altă parte. Conținutul curriculum-ului va permite tinerilor
Surzi să dobândească abilități atât transversale, cât și profesionale urmărindu-se, astfel,
facilitarea intrării pe piața forței de muncă.
Modelul educațional se bazează pe o nouă abordare de învățare care include atât
formarea/studiul individual și de grup, cât și dobândirea competențelor într-un context muzeal
al vieții reale. Această abordare va permite participanților să testeze competențele de învățare
într-un potențial mediu de lucru, utilizând o comunicare vizuală și nonformală. Învățarea se va
baza pe teorii constructiviste facilitând munca în echipă și pregătirea pentru studiul individual.
Modelul educațional prezentat în acest document vor acoperi mai multe aspecte:
- Contribuție la integrarea tinerilor Surzi pe piața muncii;
- Promovarea limbii semnelor în fiecare context, pentru a sprijini persoanele Surde, având în
vedere că limba este cel mai important instrument de comunicare și transmitere de idei și
sentimente;
- Creșterea accesibilității la cultură a persoanelor surde;
-Sprijinirea muzeelor care participă la activitățile proiectului în adaptarea serviciilor lor prin
diversificarea ofertei și crearea de experiențe educaționale care să permită persoanelor Surde
să participe în mod egal la o societate pluralistă.
Acest document este împărțit în două părți: prima parte detaliază scopuri, obiective și
metodologii; a doua parte descrie activitățile educaționale care vor fi testate în fiecare țară
parteneră. Programele de pregătire pilot vor fi livrate la nivel național pentru testarea și
validarea modelului educațional și vor fi adresate unui număr de 15 tineri surzi cu vârste
cuprinse între 18 și 35 de ani, din fiecare țară.
Acest curriculum este elaborat pe baza analizei contextuale a practicilor relevante colectate atât
la nivel transnațional (IO1), cât și a conținutului de instruire de la LTTA, care a avut loc la Viena
Austria, în perioada 21-25 octombrie 2019, condus de Equalizent, cu participanți din toate tările
partenere MADE.
Prima versiune a Curriculum-ului a fost prezentată și discutată în cadrul Cercurilor Naționale de
Studiu care vizează adaptarea abordărilor, metodologiilor și instrumentelor de învățare la
contextele naționale și la nevoile profesionale. Feedback-urile provenite de la formatorii care au
participat la cercurile de studiu au permis redactarea versiunii care a fost testată în fiecare țară.
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După implementarea training-urilor pilot în fiecare țară, au fost incluse mici modificări
suplimentare ca urmare a feedback-ului primit de la formatori și tinerii Surzi și a fost scrisă
versiunea finală a acestor documente.

2. Cadrul curricular
Cadrul curricular este o parte a modelului educațional MADE identificând un set de cunoștințe și
abilități necesare pentru a obține rezultate măsurabile la formarea tinerilor surzi în ocuparea
forței de muncă ca viitori ghizi de muzeu.
Scopul principal al metodologiei este de a permite învățarea cunoștințelor, abilităților și
competențelor atitudinale într-un cadru contextual sensibil, care valorizează și respectă
domeniul afectiv. Pentru a atinge acest obiectiv se vor folosi tehnici diverse și inovatoare,
bazate pe munca în echipă și studiul individual.

2.1 Scopurile curriculumului
Curriculumul își propune să ofere un set de cunoștințe și abilități adaptate nevoilor tinerilor
surzi pentru a-i instrui ca ghizi de muzeu sau persoane însoțitoare. Modelul educațional MADE
se va baza pe dezvoltarea a două categorii de cunoștințe și abilități:
• tehnice și profesionale: să dobândească cunoștințe din anumite discipline artistice; să fie
capabili să interpreteze o opera de artă; să fie capabili să conducă un tur în cadrul unui muzeu.
• transversale: comunicativ, lingvistic, comportamental.
Experiența de învățare se va baza pe artă și pe limbaje vizuale.

2.2 Obiective curriculare
Curriculumul a fost personalizat pentru următoarele grupuri țintă - formatori și cursanți:


Persoanele surde cu cunoștințe bune de limbă a semnelor.



Persoanele cu pierderi ușoare de auz cu cunoștințe bune de limbă a semnelor.

Curriculumul are trei obiective transversale:
1. Obiective legate de cunoștințe și competențe tehnice;
2. Obiective legate de aria interacțiunii sociale;
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3. Obiective legate de aria comunicativă.

2.2.1 Obiective legate de cunoștințe și competențe tehnice






Domeniul: educația artelor:


Să poată pregăti și descrie lucrări de artă în Limba semnelor, inclusiv istoria,
caracteristicile și contextele culturale ale acestora.



Să poată defini tehnici și strategii pentru proiectarea, structurarea și
implementarea tururilor muzeale accesibile persoanelor surde în colaborare cu
instituțiile muzeale.

Domeniul: IT:


Să folosească abilități digitale pentru producerea de videoclipuri în limba
semnelor, bloguri video, postări de ghiduri video, prezentări PPT.



Să utilizeze eficient rețelele sociale pentru a promova tururi de muzee.

Domeniul: eficiența personală:


Să evalueze sistematic punctele tari și punctele slabe și zonele de dezvoltare



Să ia în considerare și să urmărească oportunități și căi adecvate pentru
dezvoltarea profesională



Să recunoască prioritățile în sarcini și responsabilități

2.2.2 Obiective legate de zona de interacțiune socială:





Domeniul: competențe comportamentale


Să demonstreze competențe de autoevaluare.



Să demonstreze abilități de luare a deciziilor într-un context de evaluare a
riscurilor cu privire la responsabilitățile și îndatoririle personale (încredere în
sine).

Domeniu: rezolvarea conflictelor și negociere
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Să demonstreze competențe de obținere a consensului și identificare a unor
soluții adecvate.

Domeniul: rezolvarea creativă a problemelor și gândirea strategică


Să analizeze cauzele și factorii favorizanți ale unei anumite situații neprevăzute.



Să evalueze cele mai bune soluții și să elaboreze un plan de implementare.

Domeniul: construirea echipei și munca în echipă


Să identifice oportunitățile de conectare în rețea.



Să colaboreze cu alții și să împărtășească idei.



Să lucreze cu alții pentru a obține rezultate convenite reciproc.

2.2.3 Obiective legate de aria comunicativă:




Domeniu: comunicare și relații interpersonale:


Să transmită gânduri și idei folosind abilități comunicative adecvate.



Să transmită și să solicite informații personal sau electronic.



Să demonstreze abilități de comunicare prin intermediul limbajului vizual și al
artelor vizuale.

Domeniu: abilități lingvistice


Să utilizeze corect limba semnelor.



Să descrie o lucrare de artă folosind termenii artistici adecvați în limba
semnelor, pentru a transmite în mod adecvat semnificațiile și emoțiile operei
de artă vizitatorilor surzi.



Să adapteze un text scris pentru a fi interpretat limba semnelor.



Să utilizeze în context cuvintele învățate în limba engleză.
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2.3 Abordări de predare și învățare
Curriculumul MADE este destinat să prezinte o colecție holistică de cunoștințe, abilități și valori
pe care participanții le vor dobândi în mod coerent și bine structurat. Din acest motiv, este
important ca participanții să se implice activ în învățare și, pe de altă parte, formatorii să adopte
abordări adecvate atât pentru subiecți, cât și pentru grupul țintă - tinerii surzi. Abordările
inovatoare de învățare și predare propuse în acest document provin din analiza contextuală
realizată de parteneriat în cadrul IO1 și sunt rezumate după cum urmează:
• Conținuturi teoretice cu privire la moștenirea culturală, combinate cu pregătire practică în
cadrul muzeului;
• Abordări specifice care pot spori identitatea culturală a persoanelor surde, cum ar fi
povestirea, vizualizări vernaculare, muzica surdă și exerciții de pantomime utile pentru
dobândirea încrederii în sine, abilități expresive, claritate a interpretării etc.
• Învățare prin practică
• Utilizarea instrumentelor digitale
• Jocuri de rol cu referire la abilități de comunicare în situații specifice
• Implicarea unor lideri surzi care au experiență în activități muzeale și culturale.
Va fi important să se asigure o abordare incluzivă, care să permită interacțiunea pozitivă între
persoanele surde și auzitoare din punct de vedere social și la locul de muncă.

Utilizarea limbajului semnelor va fi fundamentală pentru a permite unei comunități care
comunică în principal printr-un limbaj vizual să poată interpreta lucrări de artă și să-și transmită
gândurile și emoțiile vizitatorilor muzeului.
Pentru a asigura cea mai bună realizare a obiectivelor curriculumului, precum și pentru a
implementa abordări inovatoare, va fi important să se stabilească o cooperare productivă între
instituțiile muzeale și asociațiile de surzi la nivel regional și national, pentru promovarea
serviciilor muzeale destinate persoanelor surde, ca membri ai comunității surde.
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2.4 Prezentare generală a dezvoltării curriculumului

Pregătirea propusă totalizează 30 de ore împărțite între teorie și activități în clasă, prin ateliere
față în față și experiență practică în situații concrete din muzeele din fiecare țară. Activitățile
suplimentare individuale vor fi planificate prin intermediul resurselor interactive disponibile pe
site-ul web (setul de instrumente MADE) pentru a oferi o oportunitate participanților de a-și
spori cunoștințele de artă.
În consecință, programa este împărțită în patru module:
Modulul 1: Competențe și calități personale
Modulul 2: Autorizare
Modulul 3: Structurarea turului
Modulul 4: Să începem turul muzeului

Conținutul fiecărui modul se concentrează și este structurat în funcție de:


Dezvoltarea abilităților (modul în care cineva învață)



Informații/cunoștințe (ce învață cineva)



Transferul/împuternicirea (modul în care abilitățile învățate pot fi transmise)

Participanții ar trebui să se ocupe de ajutoarele vizuale și de autorizare a altor persoane surde
prin transferul de conținut în Limba semnelor și contribuind prin aceasta la accesibilitatea
muzeelor.
Prezentarea generală a curriculumului elaborat reflectă analizele fiecărui modul privind:
obiectivele specifice care trebuie atinse; abilitățile individuale; cunoștințe și atitudine;
activitățile specifice sugerate și formatul acestora.
Întrucât curriculum-ul oferă baza pentru orientare, formatorii trebuie să țină cont de
competențele existente ale persoanelor participante și să adapteze conținutul în consecință.
Este de preferat ca instructorii să folosească Limbajul semnelor, față de limba vorbită pentru a
asigura abilitarea, precum și o înțelegere maximă datorată folosirii primei limbi de către grupul
țintă. De la formatori se așteaptă ca aceștia să adapteze lecțiile și să selecteze activitățile, să
adapteze materialele în mod corespunzător și să gestioneze timpul disponibil.
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Toate resursele educaționale cum ar fi modelul educational MADE inclus în Toolkit au fost
testate în timpul cursurilor pilot naționale apoi au fost îmbunătățite și încărcate pe pagina web a
proiectului fiind accesibile accesibile la link-ul https://www.madeproject.eu/toolkit de pe
pagina de start a site-ului MADE, disponibil pentru formatori și cursanți, pentru a învăța mai
multe despre educația artelor. Caracteristicile setului de instrumente sunt prezentate într-un
ghid separat cu instrucțiuni.
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Figura 1: Dezvoltarea curriculumului: Module

Modulul 1

Modulul 2

Competențe și calități
personale

Autorizare

Modulul 4

Modulul 3

Analiză și studiu individual

Structurarea turului
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3. Dezvoltarea curriculumului – prezentare generală

Proiect: atuurile mele, competențele mele - Care sunt calitățile importante pentru meserie de
ghid de muzeu și cum pot structura un tur?
Module
Module 1
„Competențe și
calități
personale”

Obiective
Comunicare, abilități
lingvistice și relații
interpersonale
Rezolvarea conflictelor,
negociere și evaluarea
riscurilor
Eficiență personală
Rezolvarea creativă a
problemelor și gândirea
strategică

Aptitudini
Aptitudini:


Lucrul în echipă



Aplicarea tehnicilor
de rezolvare a
problemelor și de
gestionare a
conflictelor

Activități sugerate:
M1.1:
Ghid de muzeu - profil
Această activitate se realizează în echipe mici (2-4
persoane / în funcție de mărimea grupului).
Participanții primesc hârtie și stilouri pentru
flipchart și ar trebui să se gândească la
următoarele și să le prezinte grupului:
 Ce este important pentru activitatea unui
ghid muzeal?
 Cum ar trebui să fie un ghid de muzeu?
 Care ar putea fi obstacole pentru un ghid
de muzeu surd?
 Cunoașteți exemple de ghizi de muzeu
surzi din țara dvs./din alte țări?

durată / ore
Durata totală
recomandată a
modulului 1:
Aproximativ. 5 ore
Instructorul decide cât
timp este alocat
activităților individuale
pentru a răspunde
nevoilor participanților.

Construirea echipei și munca
în echipă

M1.1.1:
Abilități de comunicare
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Care sunt abilitățile de comunicare de care are
nevoie un ghid de muzeu?
M1-1.2:
Calități personale și abilitîți de socializare
Ce calități personale ș ce abilități sociale trebuie
să demonstreze un ghid de muzeu?
M1.2:
Rezolvarea problemelor - rezolvarea conflictelor
Ce înțelegem prin conflict?
În grupuri de 2-4 persoane, încercați să găsiți
răspunsuri la următoarele întrebări:


Ce înțelegeți prin conflict ?




Cu ce asociați acest cuvânt?
Ce alte cuvinte vă vin în minte când auziți
cuvântul conflict? Spune primul cuvânt
care îți vine în minte!
Ai trecut printr-un conflict azi ? În această
săptămâna? În această lună?
Deci, ce este un conflict și cum se poate
rezolva? Ce strategii de rezolvare a
conflictelor am putea aplica?




M1.2.1:
Strategii de rezolvare a conflictelor.
Ce ar trebui să facă un ghid de muzeu în situații
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de acest fel ?
Trainerul pregătește carduri cu situații
problematice care pot apărea în timpul unui tur și
care necesită intervenție:





Un participant la “a toate cunoscător”
întrerupe în mod constant ghidul.
Un copil provoacă distrugerea unui obiect
din muzeu.
Un grup de adolescenți face selfie-uri și
chat-uri neîncetat, perturbând turul.
Un membru al turului ține să fie în
centrul atenției cu întrebări persistente
care provoacă tensiuni în cadrul grupului.

Instrucțiunile pentru participanți sunt:
• Scoateți un card.
• Citiți situația descrisă pe card și nu o arătați
celorlalți membri ai grupului
• Imaginați-vă această situație și încercați să o
puneți în practică. Pregătește-ți o schiță scurtă și
amuzantă, în care îți folosești creativitatea în
limba semnelor, mimică și actorie!
• Faceți sugestii despre modalitățile de abordare
a situației.
• Fiecare cursant terce prin rolul de “actor”.
M1.2.2:
Strategii și metode de prevenire și rezolvare a
conflictelor
Care sunt strategiile și metodele de prevenire și
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rezolvare a conflictelor?
M1.2.3:
Strategii de rezolvare a conflictelor specifice
într-un muzeu
Care sunt strategiile specifice de rezolvare a
conflictelor?

M1.2.4:
Obstacole pentru un ghid de muzeu Surd
Care ar putea fi obstacolele pentru un ghid de
muzeu Surd? Dezbateri.

M1.2.5
Obstacole pentru un ghid de muzeu Surd
Cum am putea să depășim aceste obstacole ?
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Modulul 2
„Autorizare“

Construirea forței și a
încrederii în sine
Comunicare, abilități
lingvistice și relații
interpersonale
Teambuilding și munca în
echipă

Eficiență personală

Aptitudini:
•
•
•


Lucrul în echipă
Colectarea
cunoștințelor
Creativitate
Motivația reciprocă și
îmbunătățirea
motivației de la egal la
egal

M2.1: Arta vie
La începutul activității, sunt tipărite copii ale unor
opere de artă celebre. Scopul este reprezentarea
operei de artă ca grup.
• Prezentați-vă opera de artă în grupul dvs. (3-5
persoane, în funcție de mărimea întregului grup)
• Cum poți reproduce cât mai exact opera de
artă?
• Folosiți obiecte din împrejurimile dvs. sau
solicitați recenzii altor participanți.

Durata totală
recomandată a
modulului 2:
Aproximativ 5 ore
Instructorul decide cât
timp este alocat unei
singure activități în
funcție de nevoile
persoanelor
participante.

M2.2:Exprimarea artistică în Cultura Surzilor








Introducere – diferite forme de artă în
Cultura Surzilor
Manifestări artistice în Limba Semnelor
Caracteristici ale manifestărilor artistice
în Limba Semnelor
Povestiri
Visual vernacular
Poezie
Cântece în Limba Semnelor

M2.2.1 Storytelling:
Individual sau în grup, participanții vor alege un
card cu o peveste (text sau imagine). Participanții
trebuie să spună povestea în Limba Semnelor
către restul grupului.
Exemple video.
Grupul vizionează materialul video și discută
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despre conținut.
M2.2.2 Visual vernacular
În grup sau individual, participanții vor selecta un
card cu o poveste (text sau imagine). Participanții
vor povestu utilizând limbajul visual vernacular
către restul grupului.
Exemple video
Grupul vizionează materialele video și apoi
discută conținutul.
M2.2.3 Poezie și cântec
Exemple video
Grupul vizionează materialele video și apoi
discută conținutul.
M2.3 Ghid Surd pentru artă și cultură
În grup sau individual, participanții caută
informații despre muzeele care oferă ghidaj în
limba semnelor și prezită informațiile găsite către
restul grupului. Urmează dezbateri pe această
temă.
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Modulul 3:
„Structurarea
turului“

Comunicare, abilități
lingvistice și relații
interpersonale

Rezolvarea creativă a
problemelor și gândirea
strategică

Construirea echipei și munca
în echipă





Colectarea
cunoștințelor
Lucrul în echipă

M3.1:
Descrieți-vă colegul ca pe o piesă de artă!
 În ce perioadă de artă se potrivește cel
mai bine acesta?
 Ce tendință în artă i-ai atribui și de ce?
Explicați în plen!
M3.2.1. Cunoștințe din artă
Participanții acumulează cunoștințe generale
despre diferite perioade din istoria artei.
Fiecarui participant i se oferă o lucrare de artă.
Sarcina este să inserați opera de artă chronologic,
pe perioade (exemplu: epoca de piatră până în
prezent). Pe baza observației vizuale, participanții
ar trebui să reflecte la ceea ce este tipic artei din
perioada în cauză.

Durata totală
recomandată a
modulului 3:
Aprox. 10 - 15 ore
Instructorul decide cât
timp este alocat unei
singure activități în
funcție de nevoile
persoanelor
participante.

M3.2.2. Istoria artei – repere
Sarcina este de a ordona câteva repere
fundamantale în evoluția artei în ordine
cronologică, utilizând cardurile pregătite anterior.
Participanții trebuie să împărtășească grupului
ceea ce au descoperit despre istoria artei,
realizând sarcina de lucru.
M3.2.3. Cunoștințe despre artă
Lucrând în grup, participanții vor alege o mișcare
artistică și vor căuta cât mai multe informații
despre aceasta, inclusiv despre artiști celebri și
produse artistice specifice, dar și fapte amuzate.
Fiecare grup își va prezenta propriile descoperiri.
M3.3: Analiza muzeului
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Modulul 4:
„Hai să începem
turul
muzeului!“

Skills:
Comunicare, abilități
lingvistice și relații
interpersonale
Eficiență personală
Echipa si munca in echipa




Lucrul în echipă
Creativitate

Alegeți un muzeu din țara de d-voastră!
Cum ai putea/adapta acest muzeu pentru
vizitatorii surzi/ghizi de muzee surzi.
Pregătiți-vă prezentarea vizual - fără
utilizarea instrumentelor digitale!!

Notă: La sfârșitul fiecărui modul sau activitate
există timp alocat pentru a răspunde la întrebări
deschise care apar din modul/activitate. Timpul
suplimentar va fi alocat pentru a permite autoreflecția de către participanți asupra rezultatelor
învățării.
M4.1: Arta șaradă
 În grupuri de 2 sau 3, alegeți o capitală
europeană și desenați-o rapid pe un
flipchart din grup / clasă. Aveți doar un
minut pentru această sarcină!
 Gândiți-vă cu atenție: ce este tipic în
acest oraș? Cu ce este asociat acest oraș
sau binecunoscut?
 Lăsați grupul să ghicească ce oraș ați
trasat și explicați de ce ați ales să
prezentați orașul în acest fel.

Durata totală
recomandată a
modulului 4:
15 ore
Instructorul decide cât
timp este alocat unei
singure activități în
funcție de nevoile
persoanelor
participante.

M4.2: Strategii de marketing
În grup sau individual, participanții vor selecta un
muzeu pe care îl vor promova. Ei vor decide
asupra căror aspecte își vor focusa atenția. Vor
pregăti și informații despre tur (unde va avea loc,
ce va conține etc. ).



Gândiți-vă cum să promovați cel mai bine
turul în cadrul comunității surde!
Ce organizații / asociații puteți contacta?
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Ce instrumente de promovare ați utiliza
(de ex. Instagram, Facebook, pliante,
reclame din ziare…)? Prezentați-vă ideile
grupului / clasei.
Întrebări și răspunsuri pro și contra
ideilor dvs. promoționale.

Dezvoltarea unui plan de promovare și
prezentarea acestui către ceilalți. Oferirea de
feed back unii către alții.
M4.3: Pregătirea pentru turul muzeului
Participanții vizitează un muzeu local pe care îl
aleg ei înșiși. Utilizând broșurile primate,
pregătesc următoarele informații:




Etapa 1: Vizitarea muzeului
Etapa 2: Scrierea unui text narativ
Etapa 3: Identificarea barierelor

M4.4: Ghid în muzeu pentru o zi
În grup, participanții vizitează un muzeu ales de ei
jucând, pe rând, rolul de ghid în muzeu.
Participanții vor simula câteva situații din cele
descrise în modului 1. După fiecare joc de rol,
participanții vor adresa întrebări “ghidului”.
Participanții vor realiza fotografii și filme (în cazul
în care regulamentul muzeului respectiv va
permite). După ce fiecare participant va juca
rolul de ghid, se va solicita feed back de la ceilalți
19

membri ai grupului.
M4.5: Hai să facem un tur al muzeului!
Rețele de socializare și sensibilizare.
Reprezentanții muzeului (de exemplu
responsabili cu accesibilizarea/comunicarea) sunt
invitați să participe pentru sensibilizare și
formare. Pe parcursul acestor întâlniri
participanții vor împărtăși propria experiență și
vor face sugestii pentru îmbunătățirea
accesibilității în muzeu pentru Surzi.
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Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă doar părerile autorului și Comisia nu
poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi
făcută din informațiile conținute de aceasta
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