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1. Úvod
Cieľom vzdelávacieho modelu MADE je vypracovať učebné osnovy na prípravu
nepočujúcich mladých ľudí, aby sa stali sprievodcami v múzeách, aby sa posilnila ich
identita nepočujúcich a zvýšila sa úroveň ich posilnenia. Obsah učebných osnov umožní
mladým nepočujúcim získať prierezové aj odborné zručnosti s cieľom zabrániť
zaradeniu do kategórie NEET a uľahčiť vstup na trh práce.
Vzdelávací model je založený na novom prístupe k učeniu, ktorý zahŕňa skupinovú
prípravu/samostúdium a získavanie kompetencií v reálnom múzejnom kontexte. Tento
prístup umožní účastníkom vyskúšať si osvojené kompetencie v potenciálnom
pracovnom prostredí pomocou vizuálnej a neformálnej komunikácie. Učenie sa bude
zakladať na konštruktivistických teóriách a bude uľahčené v prostredí tímovej práce a
samoštúdia.
Prínosy modelu predstaveného v tomto dokumente sa budú týkať viacerých aspektov:
-

-

Príspevok k integrácii nepočujúcich mladých ľudí na trh práce;
Podpora používania posunkového jazyka v každom kontexte s cieľom uľahčiť
nepočujúcim ľuďom komunikáciu, keďže jazyk je najdôležitejším nástrojom na
komunikáciu a odovzdávanie myšlienok a pocitov;
Zvyšovanie dostupnosti kultúry pre nepočujúcich
Podporovať múzeá zapojené do aktivít projektu pri prispôsobovaní a
diverzifikácii ponúkaných služieb a vytváraní vzdelávacích skúseností, ktoré
poskytujú nepočujúcim ľuďom možnosť rovnocenne sa zapojiť do pluralitnej
spoločnosti.

Tento dokument je v podstate rozdelený na dve časti: v prvej je podrobne opísaný
rámec učebných osnov (ciele, úlohy a metodiky), v druhej časti sú opísané vzdelávacie
aktivity, ktoré boli testované v každej partnerskej krajine. Pilotné vzdelávacie programy
sa realizovali na národnej úrovni s cieľom otestovať a overiť vzdelávací model a boli
určené 15 nepočujúcim mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov v každej krajine.
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Prvá verzia Učebných osnov bola predstavená a prediskutovaná v rámci Národných
Študijných Kruhov zameraných na prispôsobenie vzdelávacích prístupov, metodík a
nástrojov národným podmienkam a odborným potrebám. Spätná väzba prišla od
školiteľov, ktorí sa zúčastnili na študijných kruhoch, a umožnila vypracovať návrh
druhej verzie, ktorá sa testovala v každej krajine.
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Prvá verzia tohto dokumentu bola vypracovaná na základe Kontextovej Analýzy
relevantných postupov zhromaždených na nadnárodnej úrovni (IO1) a obsahu školenia
LTTA, ktoré sa konalo v dňoch 21. - 25. októbra 2019 vo Viedni, Rakúsko, pod vedením
spoločnosti equalizent, s účastníkmi zo všetkých partnerov MADE.
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Po pilotnom testovaní v každej krajine boli do dokumentu zahrnuté ďalšie malé zmeny
vyplývajúce zo spätnej väzby získanej od školiteľov a nepočujúcich mladých ľudí a bola
napísaná konečná verzia tohto dokumentu.
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2. Rámcové učebné osnovy
Rámcové učebné osnovy je súčasťou vzdelávacieho modelu MADE, ktorý identifikuje
súbor vedomostí a zručností potrebných na dosiahnutie merateľných výstupov
zameraných na prípravu nepočujúcich mladých ľudí na budúce zamestnanie
sprievodcov v múzeách.
Hlavným cieľom metodiky je umožniť učenie sa vedomostí, zručností a postojových
kompetencií v citlivom kontextuálnom prostredí, ktoré oceňuje a rešpektuje afektívnu
oblasť. Na dosiahnutie tohto cieľa sa budú v priebehu celej výučby využívať rozmanité
a inovatívne techniky založené na tímovej práci a samoštúdiu.

2.1 Ciele učebných osnov
Cieľom učebných osnov je poskytnúť súbor vedomostí a zručností prispôsobených
potrebám nepočujúcich mladých ľudí s cieľom vyškoliť ich ako sprievodcov múzeí alebo
sprevádzajúcich osôb. Vzdelávací model MADE bude založený na rozvoji dvoch
kategórií vedomostí a zručností:



technické a odborné: získať vedomosti o určitých umeleckých disciplínach;
vedieť interpretovať umelecké dielo; vedieť riadiť prehliadku v múzeu.
prierezové: komunikačné, jazykové, behaviorálne.

Učenie bude založené na umení a vizuálnych jazykoch.

2.2 Zámery učebných osnov
Učebný plán bol prispôsobený pre tieto cieľové skupiny - školiteľov a účastníkov
školenia:
 Nepočujúci s veľmi dobrou znalosťou posunkového jazyka
 Osoby so sluchovým postihnutím s veľmi dobrou znalosťou posunkového jazyka
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1. Ciele súvisiace s technickými znalosťami a kompetenciami;
2. Ciele týkajúce sa oblasti sociálnej interakcie;
3. Ciele týkajúce sa komunikačnej oblasti.
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Učebný plán má tri prierezové ciele:
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2.2.1 Ciele týkajúce sa technických znalostí a kompetencií






Oblasť: umelecké vzdelávanie:


Vedieť pripraviť opis umeleckých diel v posunkovom jazyku vrátane ich
histórie, charakteristiky a kultúrnych súvislostí.



Vedieť definovať techniky a stratégie navrhovania, štruktúrovania a
realizácie prehliadok múzeí prístupných nepočujúcim v spolupráci s
múzejnými inštitúciami.

Oblasť: IT:


Vedieť používať digitálne zručnosti na tvorbu videí v posunkovom
jazyku, videoblogov, videopríručiek, PPT prezentácií.



Vedieť efektívne využívať sociálne médiá na propagáciu prehliadok
múzea.

Oblasť: osobná efektívnosť:


Systematicky vyhodnocovať svoje silné a slabé stránky a oblasti rozvoja



Zvážiť a využiť vhodné príležitosti a spôsoby odborného rozvoja.



Rozpoznať priority v úlohách a zodpovednosti

2.2.2 Ciele týkajúce sa oblasti sociálnej interakcie



Naučiť sa o sebahodnotení, identifikácii a posilnení postavenia



Rozhodovať sa v kontexte hodnotenia rizík, pokiaľ ide o vlastné
zodpovednosti a povinnosti (sebadôvera)

Oblasť: riešenie konfliktov a vyjednávanie






Naučiť sa dosahovať konsenzus a navrhovať vhodné riešenia

Oblasť: tvorivé riešenie problémov a strategické myslenie


Analyzovať príčiny a faktory danej nepredvídanej situácie



Vyhodnotenie najlepších riešení a vypracovanie plánu implementácie

Oblasť: budovanie tímu a tímová práca
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Oblasť: behaviorálne kompetencie
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Identifikovať príležitosti na vytváranie sietí



Spolupracovať s ostatnými a zdieľať nápady



Spolupracovať s ostatnými na dosiahnutí vzájomne dohodnutých
výsledkov.

2.2.3 Ciele týkajúce sa komunikačnej oblasti




Oblasť: komunikácia a medziľudské vzťahy


odovzdávať myšlienky a nápady pomocou vhodných komunikačných
zručností.



Možnosť odovzdávať a požadovať informácie osobne alebo elektronicky.



Rozvíjať komunikačné zručnosti prostredníctvom vizuálneho jazyka a
výtvarného umenia.

Oblasť: jazykové zručnosti


ovládať posunkový jazyk.



Vedieť opísať umelecké dielo pomocou vhodných umeleckých výrazov
v posunkovom jazyku, aby sa nepočujúcim návštevníkom primerane
sprostredkovali významy a emócie umeleckého diela.



Schopnosť porozumieť písanému textu a prispôsobiť ho posunkovému
jazyku



Znalosť anglického jazyka.



Teoretický obsah o kultúrnom dedičstve v kombinácii s praktickou výučbou v
múzeu;
Číslo projektu 2018-3-SK02-KA205-001920
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Učebné osnovy MADE má predstavovať ucelený súbor vedomostí, zručností a hodnôt,
ktoré účastníci získajú uceleným a dobre nadväzujúcim spôsobom. Z tohto dôvodu je
dôležité, aby sa účastníci aktívne zapájali do učenia, a na druhej strane, aby školitelia
uplatňovali vhodné prístupy k predmetu aj k cieľovej skupine - nepočujúcim mladým
ľuďom. Inovatívne prístupy k učeniu a vyučovaniu navrhnuté v tomto dokumente
vychádzajú z analýzy kontextu, ktorú vykonalo partnerstvo v rámci IO1, a sú zhrnuté
takto:
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2.3 Prístupy k vyučovaniu a učeniu








Špecifické prístupy, ktoré môžu posilniť kultúrnu identitu nepočujúcich, ako je
rozprávanie príbehov, vizuálna reč, hudba nepočujúcich a tréning pantomímy,
užitočné na získanie sebadôvery, vyjadrovacích schopností, zrozumiteľnosti
výkladu atď.
Učenie sa praxou
Používanie digitálnych nástrojov
hranie rolí s odkazom na komunikačné zručnosti v konkrétnych situáciách
Zapojenie nepočujúcich vedúcich, ktorí majú skúsenosti s múzejnými a
kultúrnymi aktivitami.

Bude dôležité zabezpečiť inkluzívny prístup, ktorý umožní pozitívnu interakciu medzi
nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi v spoločnosti a na pracovisku.
Používanie posunkového jazyka bude mať zásadný význam pre komunitu, ktorá
komunikuje najmä prostredníctvom vizuálneho jazyka, aby mohla interpretovať
umelecké diela a sprostredkovať svoje myšlienky a emócie návštevníkom múzea.
Na zabezpečenie čo najlepšieho dosiahnutia cieľov učebného plánu, ako aj na
implementáciu inovatívnych prístupov bude dôležité nadviazať produktívnu spoluprácu
medzi múzejnými inštitúciami a združeniami nepočujúcich na regionálnej a národnej
úrovni s cieľom propagovať služby múzeí zamerané na nepočujúcich ako členov
komunity nepočujúcich.

2.4 Prehľad vývoja učebných osnov
Navrhovaná odborná príprava má celkovo 30 hodín rozdelených medzi teóriu v učebni
prostredníctvom osobných seminárov a praktické skúsenosti v múzeách v každej
krajine. Ďalšie individuálne/samostranné aktivity budú naplánované prostredníctvom
interaktívnych zdrojov dostupných na webovej stránke (súbor nástrojov MADE) s
cieľom poskytnúť účastníkom možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o umení.
Učebný plán je preto rozdelený do štyroch modulov:
Modul 1: Osobné schopnosti a vlastnosti
Modul 2: Posilnenie postavenia

Obsah každého modulu je zameraný na:
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Modul 4: Začnime prehliadku múzea!
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Modul 3: Štruktúrovanie prehliadky





Rozvoj zručností (ako sa človek učí)
Informácie/znalosti (čo sa človek naučí)
Prenos/posilnenie (ako sa naučené zručnosti môžu odovzdávať ďalej)

Účastníci by sa mali zaoberať vizuálnymi pomôckami a posilnením postavenia
ostatných nepočujúcich prostredníctvom prenosu obsahu v posunkovom jazyku, a tým
prispieť k sprístupneniu múzeí.
Prehľad vypracovaných učebných osnov odráža analýzy jednotlivých modulov, ktoré sa
týkajú: špecifických cieľov, ktoré by sa mali dosiahnuť; jednotlivých zručností,
vedomostí a postojov; konkrétnych navrhovaných činností a ich formy.
Keďže učebné osnovy sú základom pre orientáciu, školitelia musia zohľadniť existujúce
kompetencie zúčastnených osôb a podľa toho prispôsobiť obsah. Školitelia musia
používať posunkový jazyk - prednostne pred hovoreným jazykom, aby sa zabezpečilo
posilnenie postavenia, ako aj maximálne porozumenie vzhľadom na používanie prvého
jazyka cieľovou skupinou. Od školiteľov sa očakáva, že prispôsobia lekcie a výber
aktivít, že vhodne upravia materiály a budú hospodáriť s časom, ktorý majú k dispozícii.

strana
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Všetky vzdelávacie zdroje súvisiace s modelom MADE, ktoré sú súčasťou súboru
nástrojov (IO3), sú nahrané a prístupné prostredníctvom odkazu na domovskej stránke
webovej stránky MADE https://www.madeproject.eu/toolkit, ktorý je k dispozícii
školiteľom a účastníkom školenia, aby sa dozvedeli viac o umeleckom vzdelávaní.
Funkcie súboru nástrojov budú uvedené v samostatných usmerneniach.
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Obrázok 1: Vývoj učebných osnov: Moduly a zameranie

Modul 1

Modul 2

Osobné schopnosti a
vlastnosti

Posilnenie postavenia

Modul 4

Modul 3

Začnime prehliadku múzea!

Štruktúrovanie prehliadky
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Prehľad tvorby učebných osnov

Projekt: Aké sú dôležité vlastnosti pre prácu sprievodcu v múzeu a ako mám zostaviť prehliadku?
Modul
Modul 1
"Osobné
kompetencie a
vlastnosti"

Ciele
Komunikácia, jazykové
zručnosti a medziľudské
vzťahy
Riešenie konfliktov,
vyjednávanie a hodnotenie
rizík

Zručnosti
Zručnosti:
 Práca v tíme
 Uplatňovanie techník
riešenia problémov a
zvládania konfliktov

Navrhované aktivity:
M1-1:
Pracovný profil sprievodca múzea
Táto aktivita sa vykonáva v malých tímoch (2-4
osoby/ v závislosti od veľkosti skupiny). Účastníci
dostanú flipchartový papier a perá a mali by sa
zamyslieť nad nasledujúcim a prezentovať to
skupine:

Osobná účinnosť



Kreatívne riešenie problémov
a strategické myslenie




Budovanie tímu a tímová
práca



Čo je dôležité pre prácu sprievodcu v
múzeu?
Aký by mal byť sprievodca v múzeu?
Čo môže byť prekážkou pre
nepočujúceho sprievodcu v múzeu?
Poznáte príklady nepočujúcich
sprievodcov v múzeách vo vašej krajine
alebo v iných krajinách?

M1-1.1:
Jazykové a komunikačné zručnosti
Aké jazykové a komunikačné zručnosti musí mať
sprievodca v múzeu?

Číslo projektu 2018-3-SK02-KA205-001920

časová os /hodiny
Navrhované celkové
trvanie modulu 1:
Približne 5 hodín
Školiteľ rozhoduje o
tom, koľko času bude
venovať jednotlivým
aktivitám, aby vyhovel
potrebám účastníkov.

M1-1.2:
Osobné vlastnosti a vzťahové zručnosti
Aké osobné vlastnosti a zručnosti musí mať
sprievodca v múzeu?
M1-2:
Riešenie problémov - riešenie konfliktov
Čo máte na mysli pod pojmom konflikt? V
skupinách 2-4 ľudí sa pokúste nájsť odpovede na
nasledujúce otázky:
 Čo máte na mysli pod pojmom konflikt?
 S čím sa vám spája toto slovo?
 Aké ďalšie slová vás napadajú pri slove
konflikt? Povedzte/ukážte prvé slovo,
ktoré vás napadne!
 Mali ste dnes konflikt? Tento týždeň?
Tento mesiac?
 Čo je to teda konflikt a aké sú (AKÉ sú?)
jeho stratégie riešenia?
M1-2.1:
Stratégie riešenia konfliktov
Čo by mal v takýchto situáciách robiť nepočujúci
sprievodca v múzeu?
Školiteľ si pripraví malé kartičky s
problematickými otázkami, ktoré by mohli
vzniknúť počas prehliadky a vyžadovať zásah,
napr.
 Účastník prehliadky, ktorý vie všetko,
neustále vyrušuje sprievodcu.
 Dieťa sa zrúti a stane sa
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nezvládnuteľným.
Skupina tínedžerov si robí selfie a
neustále sa rozpráva, až to ruší
prehliadku.
Jeden z účastníkov turné je stredobodom
pozornosti a svojimi neustálymi otázkami
vyvoláva v skupine napätie.

Pokyny pre účastníkov sú nasledovné:
 Vytiahnite kartu.
 Prečítajte si situáciu, ktorá je opísaná na
karte, a neukazujte ju ostatným členom
skupiny.
 Predstavte si túto situáciu a skúste ju
zahrať. Pripravte si krátku a vtipnú
scénku, v ktorej využijete svoju kreativitu
v posunkovom jazyku, pantomíme a
herectve!
 Navrhnite spôsoby riešenia situácie.
 Kolo otázok a odpovedí so zvyškom
skupiny
M1-2.2:
Stratégie a metódy prevencie a riešenia
konfliktov
Aké sú stratégie a metódy prevencie a riešenia
konfliktov?
M1-2.3:
Špecifické stratégie riešenia konfliktov
Aké sú konkrétne stratégie riešenia konfliktov?

Číslo projektu 2018-3-SK02-KA205-001920

M1-2.4:
Prekážky pre nepočujúceho sprievodcu v
múzeu?
Čo môže byť prekážkou pre nepočujúceho
sprievodcu v múzeu? Diskutujte, argumentujte,
poznamenajte, opravte, doplňte?
M1-2.5
Prekážky pre nepočujúceho sprievodcu v múzeu
Ako môžeme tieto prekážky odstrániť?
Modul 2

Budovanie sily a sebadôvery

"Posilnenie
postavenie "

Komunikácia, jazykové
zručnosti a medziľudské
vzťahy
Teambuilding a tímová práca
Osobná účinnosť

Zručnosti:






Práca v tíme
Zhromažďovanie
poznatkov
Kreativita
Vzájomná motivácia a
posilnenie motivácie
kolegov

M2-1:
Živé umenie
Na začiatku aktivity sa vytlačia kópie slávnych
umeleckých diel. Cieľom je znázorniť umelecké
dielo ako skupinu.
 Prezentujte svoje umelecké dielo v
skupine (3-5 osôb, v závislosti od veľkosti
celej skupiny)
 Ako môžete čo najpresnejšie zreplikovať
umelecké dielo?
 Použite predmety zo svojho okolia alebo
požiadajte ostatných účastníkov o
rekvizity.
M2-2:
Umelecký prejav v kultúre nepočujúcich
 Úvod - rôzne formy umenia v kultúre
nepočujúcich.
 Umelecký výkon v posunkovom jazyku.
 Prvky umeleckého výkonu v posunkovom
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Navrhované celkové
trvanie modulu 2:
Približne 5 hodín
Školiteľ rozhodne, koľko
času sa vyčlení na jednu
aktivitu podľa potrieb
zúčastnených osôb.







jazyku.
Prvky výkonu
Rozprávanie príbehov
Vizuálny jazyk
Poézia / báseň
Pieseň v posunkovom jazyku

M2-2.1
Rozprávanie príbehov:
Účastníci si v skupinách alebo ako jednotlivci
vylosujú kartičku s príbehom (textom alebo
obrázkami). Účastníci by mali príbeh porozprávať
skupine v posunkovom jazyku.
Príklady videí.
Skupina si pozrie videá a potom diskutuje o ich
obsahu.
M2-2.2
Vizuálny jazyk
Účastníci si v skupinách alebo ako jednotlivci
vylosujú kartičku s príbehom (textom alebo
obrázkami). Účastníci by mali príbeh vyrozprávať
zvyšku skupiny pomocou vizuálneho jazyka.
Príklady videí.
Skupina si pozrie videá a potom diskutuje o ich
obsahu.
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M2-2.3
Poézia, báseň a pieseň
Príklady videí.
Skupina si pozrie videá a potom diskutuje o ich
obsahu.
M2-3
Sprievodca pre nepočujúcich z oblasti umenia a
kultúry
Účastníci v skupinách alebo ako jednotlivci
skúmajú sprievodcov nepočujúcich múzeí po
celom svete a prezentujú svoje zistenia skupine.
Nasleduje diskusia.
Modul 3:
"Štruktúrovanie
prehliadky"

Zručnosti:
Komunikácia, jazykové
zručnosti a medziľudské
vzťahy
Kreatívne riešenie problémov
a strategické myslenie
Budovanie tímu a tímová
práca





Zhromažďovanie
poznatkov
Práca v tíme

M3-1:
Opíšte svojho suseda ako umelecké dielo!
 Do ktorého obdobia umenia sa váš sused
najlepšie hodí?
 Ku ktorému prúdu v umení by ste priradili
svojho suseda a prečo? Vysvetlite to v
pléne!
M3-2.1.
Znalosti o umení
Účastníci získajú celkové vedomosti o rôznych
obdobiach dejín umenia.
Každý účastník dostane 2-3 názvy umeleckých
smerov. Majú ich preskúmať a urobiť si
poznámky, ktoré predstavia zvyšku triedy.
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Odporúčané celkové
trvanie modulu 3:
Približne 10 - 15 hodín
Školiteľ rozhodne, koľko
času sa vyčlení na jednu
aktivitu podľa potrieb
zúčastnených osôb.

M3-2.2.
Časová os dejín umenia
Úlohou je chronologicky zaradiť umelecké smery
na časovú os (od doby kamennej po súčasnosť)
pomocou moderovacích kartičiek. Účastníci by sa
mali so skupinou podeliť o to, čo zistili o svojom
umeleckom hnutí.
M3-2.3.
Znalosti o umení: Do hĺbky
Účastníci si v skupinách vyberú umelecké hnutie a
dozvedia sa viac o ňom vrátane slávnych umelcov
a umeleckých diel, ako aj zábavných faktov.
Skupiny prezentujú svoje zistenia.
M3-3:
Analýza múzea
 Vyberte si múzeum zo svojej krajiny!
 Ako by ste toto múzeum prispôsobili
nepočujúcim návštevníkom/nepočujúcim
sprievodcom?
 Pripravte si prezentáciu vizuálne - bez
použitia digitálnych nástrojov!!
Poznámka: Na konci každého modulu alebo
aktivity je vyhradený čas na zodpovedanie
otvorených otázok, ktoré vyplynuli z
modulu/aktivity. Ďalší čas bude vyhradený na
sebareflexiu účastníkov o výsledkoch vzdelávania
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Modul 4:
„ Začnime
prehliadku
múzea! “

Zručnosti:
Komunikácia, jazykové
zručnosti a medziľudské
vzťahy
Osobná účinnosť
Tím a tímová práca




Práca v tíme
Kreativita

M4-0:
Výtvarná šaráda (rozcvička)
 V skupinách po 2 alebo 3 vyberte hlavné
mesto Európy a rýchlo ho nakreslite na
flipchart v skupine/triede. Na túto úlohu
máte len jednu minútu!


Dobre si premyslite: čo je pre toto mesto
typické? S čím sa toto mesto spája alebo
čím je známe?



Nechajte skupinu hádať, ktoré mesto ste
nakreslili, a vysvetlite, prečo ste sa
rozhodli predstaviť mesto týmto
spôsobom.

M4-1:
Marketingové stratégie
Účastníci si v skupinách alebo ako jednotlivci
vyberú múzeum, ktoré budú propagovať.
Rozhodnú sa, na čo sa pri prehliadke zamerajú.
Skupiny by si mali pripraviť informácie o svojej
prehliadke vrátane toho, kedy sa prehliadka s
nepočujúcim sprievodcom uskutoční, ako aj
vysvetlenie, čo bude prehliadka obsahovať.




Premýšľajte o tom, ako najlepšie
propagovať prehliadky v rámci komunity
nepočujúcich!
Na aké organizácie/združenia sa môžete
obrátiť?
Aké propagačné nástroje by ste použili
(napr. Instagram, Facebook, letáky,
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Navrhovaná celková
dĺžka trvania modulu 4:
Približne 15-20 hodín
Školiteľ rozhodne, koľko
času sa vyčlení na jednu
aktivitu podľa potrieb
zúčastnených osôb.



inzeráty v novinách...)? Prezentujte svoje
nápady skupine/triede.
Otázky a odpovede o výhodách a
nevýhodách vašich propagačných
nápadov.

Vypracujte plán reklamy a predstavte ho
ostatným účastníkom. Poskytnite si navzájom
spätnú väzbu k svojim plánom.
M4-2:
Príprava na prehliadku múzea
Účastníci navštívia miestne múzeum podľa
vlastného výberu a na základe poskytnutých
materiálov zozbierajú a pripravia nasledujúce
informácie:
 Fáza 1: Inšpekcia múzea
 Fáza 2: Napíšte text príbehu
 Fáza 3: Prekážky v prístupnosti
M4-3:
Sprievodca múzeom na jeden deň
Účastníci v skupine navštívia vybrané múzeum a
striedajú sa v úlohe sprievodcu. Účastníci by mali
simulovať niektoré situácie z modulu 1. Po každej
prehliadke by mali účastníci položiť
"sprievodcovi" otázky. Účastníci by nemali
zabudnúť fotografovať a natáčať videá (ak je to
povolené podľa pravidiel príslušného múzea). Po
tom, ako sa všetci účastníci zhostia úlohy
sprievodcu, sa od zvyšku skupiny vyžiada spätná
väzba.
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M4.4:
Začnime prehliadku múzea!
Vytváranie sietí a zvyšovanie povedomia
Zástupcovia múzeí (zodpovední napríklad za
PR/komunikáciu/prístupnosť) sú pozvaní na
zvyšovanie povedomia/školenia, počas ktorých sa
účastníci podelia o svoje skúsenosti a predložia
návrhy na zlepšenie pre lepší prístup
nepočujúcich do múzeí.
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