1
Έργο:
"Ανοίγοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και τους Αρχαιολογικούς Χώρους σε Άτομα με Αναπηρίες –
OHAs».
Πρόγραμμα Erasmus +, αριθμός έργου: 2018-1-PL01-KA204-051178

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και
η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Έκδοση σε συνεργασία του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου

Δωρεάν έκδοση

Pleven 2020

2

Εταίροι του έργου:








Culture Without Barriers Foundation (Πολωνία)
ArtiCity / AssociazioneCulturaleBottegheArtigiane del Centro Storico (Ιταλία)
CulturePolis (Ελλάδα)
Institute for Regional Development Foundation (Πολωνία)
Pleven Regional Historical Museum (Βουλγαρία)
Gruppo Archeologico Perusia (Ιταλία)

Πρόγραμμα κατάρτισης για υπαλλήλους του πολιτιστικού τομέα.

3

Δημιουργία προσβάσιμων χώρων πολιτισμού για άτομα με
διαφορετικές αναπηρίες
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή ………………………………………………………...............……………………………..…. 4
Κεφάλαιο 1 - Άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες (ΚΙΝΗΣΗ) ………………………….. 5
Κεφάλαιο 2 - Άνθρωποι με προβλήματα ακοής (ΑΚΟΗ)…………………………..…….10
Κεφάλαιο 3 - Άνθρωποι με προβλήματα όρασης (ΟΡΑΣΗ)………………………..……18
Κεφάλαιο 4 - Άνθρωποι στο φάσμα αυτισμού (ΑΝΤΙΛΗΨΗ)……………...........…29
Συμπέρασμα …………………………………………………………………………….......……………..36
Ερωτήσεις δοκιμής ……………………………………………………………………...……………….36

4

Εισαγωγή
"Δεν είναι οι αναπηρίες μας, είναι οι ικανότητές μας που μετράνε".
Κρις Μπερκ
Εμείς, ως πολιτιστικοί φορείς, έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη να μεταβιβάσουμε τις
πολιτιστικές γνώσεις από το ένα άτομο στο άλλο. Είτε πρόκειται για αντικείμενα τέχνης,
ιστορικά και αρχαιολογικά τεχνουργήματα, μουσική, επιστήμη, γραπτά έργα, δείγματα
όλων των ειδών έμβιων όντων ή πολύτιμων λίθων και ορυκτών, έχουμε την υποχρέωση να
δίνουμε πρόσβαση σε διάφορους κόσμους γνώσης, καθώς ό,τι έχουμε συλλέξει και
διατηρήσει σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους, υπάρχει κυρίως για να το ΒΛΕΠΟΥΜΕ, να
το ΑΚΟΥΜΕ, να μπορούμε να μπαίνουμε και να ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ σε κάθε πολιτιστική αίθουσα,
και να ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ πλήρως αυτό που είναι μπροστά μας.
Όταν πρόκειται για άτομα με διαφορετικές αναπηρίες, το καθήκον μας να παραδώσουμε
αυτή την πολιτιστική γνώση γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν
συσχετιστεί με στερεότητα με πολλούς τρόπους λόγω ελλιπών πληροφοριών, λανθασμένων
εντυπώσεων, απομόνωσης και αποκλεισμού. Η διάλυση αυτών των στερεοτύπων αρχίζει
πρώτα με την προθυμία μας να αντιμετωπίσουμε τέτοιους επισκέπτες και δεύτερον με την
ετοιμότητά μας να προσαρμοστούμε στις ανάγκες τους. Συχνά, το ζήτημα είναι η
κατανόηση όσο και οι οικονομικοί περιορισμοί, δεδομένου ότι πολλές λύσεις μουσείων
μπορούν να εφαρμοστούν με μικρό επιπρόσθετο κόστος. Η ισότιμη πρόσβαση σε συλλογές,
εκθέσεις και προγράμματα πρέπει να παρέχεται σε όλους όσοι επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις ενός μουσείου, και όλοι έχουμε να διαδραματίσουμε
ένα ρόλο προς ένα μουσείο χωρίς αποκλεισμούς. Όταν ένα πολιτιστικό ίδρυμα
περιλαμβάνει πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς, έχοντας υπόψιν την προσβασιμότητα,
μπορούν να γίνουν αντιληπτοί τυχόν φραγμοί που ενδέχεται να απαγορεύουν στα άτομα με
αναπηρίες να συμμετέχουν στα προγράμματά του και να κατανοούν τις συλλογές τους.
Κατά πρώτο και κύριο λόγο, η ένταξη σημαίνει στάση κατανόησης και προθυμίας
προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις. Δεύτερον, απαιτεί δημιουργικότητα και
καινοτομία, που εφαρμόζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση. Τρίτον, σημαίνει την κατάργηση φραγμών στην προσβασιμότητα των
πολιτιστικών ιδρυμάτων, τόσο υλικών όσο και άυλων.
Στόχος του εν λόγω προγράμματος κατάρτισης είναι να παρασχεθεί στους εργαζομένους
του πολιτιστικού τομέα μια βασική κατανόηση των διαφόρων αναπηριών και εμποδίων
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε πολιτιστικό ίδρυμα προς την επίτευξη αυττο΄θ
του στόχου. Σε όλο αυτό το έγγραφο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική μέσω
δημιουργικών επιδείξεων και έργων, τα οποία θα θέσουν τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα κατάρτισης με διαφορετικούς ρόλους και θα "χειραγωγούν" τις αισθήσεις τους
(κίνηση, ακοή, όραση, αντίληψη) προκειμένου να βιώσουν το πολιτιστικό περιβάλλον μέσα
από την ματιά ατόμων με αναπηρίες.
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Οι πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς των πολιτιστικών ιδρυμάτων θα πρέπει να
καθοδηγούνται από την αποφασιστικότητα των εκπροσώπων, που εργάζονται στα εν λόγω
ιδρύματα. Με την ανάπτυξη πρακτικών και εργαλείων με βάση την ισότητα, την
αμεροληψία, την ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, μπορούμε να δείξουμε ότι
υπάρχουν βιώσιμες και απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις που τελικά, θα ωφελήσουν όχι
μόνο τα άτομα με αναπηρίες, αλλά τα ιδρύματα, τις συλλογές τους και το κοινό που
υπηρετούν.

Κεφάλαιο 1- Άτομα με κινητική αναπηρία (ΚΙΝΗΣΗ)

Μετατρέποντας τους τροχούς σε πινέλο1

Γενικές πληροφορίες
Υπολογίζεται ότι περίπου δέκα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προβλήματα
κινητικότητας. Η κινητική αναπηρία ορίζεται ως η αδυναμία άσκησης δραστηριοτήτων που
συνδέονται με κινήσεις μερών του σώματος λόγω παραμορφώσεων των μυών ή των
οστών, ασθενειών ή εκφυλισμού. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ένα άτομο με
σωματική αναπηρία περιορίζεται από τη σωματική του ικανότητα να εκτελεί διάφορες
δραστηριότητες ανεξάρτητα, όπως το περπάτημα και η κινητικότητα, το να κάθεται και να
στέκεται, τη χρήση των χεριών, τον έλεγχο των μυών κ.λπ.

1

Έργο "Τέχνες για Όλους", Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Οκλαχόμα: Ένας δάσκαλος δημοτικού εργάζεται με αναπηρικό
καροτσάκι τέχνης.
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Ο πρωταρχικός φραγμός που δυσκόλεψε σωματικά τα μέλη της κοινότητας, ιδιαίτερα
εκείνους που χρησιμοποιούν αναπηρικά καροτσάκια, είναι η κινητικότητα και η πρόσβαση
σε πολιτιστικά ιδρύματα. Η χρήση αναπηρικού αμαξιδίου σε μουσείο εκθέτει το άτομο με
αναπηρίες σε προκλήσεις, όπως πρόσβαση σε ράμπα, έλλειψη ανοικτού χώρου,
απομόνωση λόγω ψηλών επίπλων, αδυναμία πρόσβασης σε φυλλάδια από γραφεία,
σκύψιμο για ανάγνωση ετικετών κ.λπ. Οι άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες βασίζονται
κατά κύριο λόγο στις υπόλοιπες αισθήσεις τους για να αντιλαμβάνονται την πολιτισμική
γνώση - την όραση και την ακοή.

Πίνακας με τα κύρια και σημαντικότερα εργαλεία / προσεγγίσεις, που βοηθούν τους
ανθρώπους από αυτή την ομάδα.
Τύποι σωματικών
αναπηριών

Εμπόδια προς αντιμετώπιση

Η κινητική αναπηρία
είναι μια σωματική
κατάσταση,
που
επηρεάζει
την
κινητικότητα ενός
ατόμου,
τη
σωματική
ικανότητα,
την
αντοχή
ή
την
επιδεξιότητα.

Δυσκολίες για την πρόσβαση σε Φυσική
υποδομή
και
μουσεία.
υπηρεσίες φιλικές προς τον
χρήστη: Ράμπες, μπάρες,
προσβάσιμες
τουαλέτες,
Δυσκολία στο παρκάρισμα γύρω
χώροι
ανάπαυσης
και
από τα πολιτιστικά ιδρύματα:
καθίσματα στην είσοδο,
Καμία ράμπα μεταξύ του δρόμου
αναπηρικές καρέκλες, χώροι
και του πεζοδρομίου.
στάθμευσης κοντά στο
μουσείο,
εναλλακτικές
Έλλειψη ακριβών και βασικών λύσεις
των
ουρών
πληροφοριών
πρόσβασης
/ αναμονής,
κατάλληλες
υποδοχής
του
πολιτιστικού θέσεις ή χώροι για να
ιδρύματος.
ξαπλώσουν μέσα ή κοντά
στις γκαλερί, εγκατάσταση
για έξοδο και επανείσοδο
Στοιχεία
του
φυσικού
στην έκθεση, "καρέκλες
περιβάλλοντος του πολιτιστικού
εκκένωσης", κ.λπ.
ιδρύματος, όπως:

Υπάρχει
μεγάλη
ποικιλία κινητικών
προβλημάτων, από
μικτές
κινητικές
δεξιότητες, όπως το
περπάτημα,
ως
κινήσεις ακριβείας,
όπως
χρήση
αντικειμένων με το  Ύψος των γραφείων: Συχνά οι
άνθρωποι
σε
αναπηρικές
χέρι.
καρέκλες δεν μπορούν να δουν
το πρόσωπο του ατόμου που
Οι
κινητικές
μιλούν, το οποίο δημιουργεί
αναπηρίες
αίσθημα διαχωρισμού και
εμπίπτουν σε δύο
εμποδίζει
την
άνετη
βασικές
επικοινωνία.

Πρακτικές και εργαλεία που
θα μπορούσαν να
βοηθήσουν

Παροχή
ακριβών
πληροφοριών σχετικά με
τα φυσικά περιβάλλοντα
στα μουσεία και στις
γκαλερί και τα εμπόδια που
ενδέχεται να συναντήσουν
άτομα με κινητική αναπηρία
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 Οι ετικέτες των συλλογών και
των
αντικειμένων
 ∆ιαταραχές του
τοποθετούνται πολύ ψηλά για
μυοσκελετικού
έναν επισκέπτη με αναπηρικό
συστήματος
καρότσι.
 ∆ιαταραχές του
 Έλλειψη
κατάλληλων
νευρομυικού
καθισμάτων για χρήση κατά την
συστήματος
αναμονή, την ανάγνωση, την
ομιλία ή την παρακολούθηση
σε οθόνη.
κατηγορίες2:

 Έλλειψη
αναπηρικών
αμαξιδίων προς δανεισμό,
προσωρινές
ράμπες
στην
είσοδο ή έλλειψη πρόσβασης
στους πάνω ορόφους.
Άλλοι επισκέπτες πολιτιστικών
ιδρυμάτων
εμποδίζουν
την
παρακολούθηση των εκθέσεων.

(βασική
διάταξη
των
κτιρίων, αποστάσεις, θέση
χώρων
στάθμευσης,
μεταβαλλόμενα
επίπεδα
κ.λπ.)
Εναλλακτικές λύσεις για τις
υπηρεσίες:
Φωτογραφίες, βίντεο ή
κάμερες
κλειστού
κυκλώματος
που
παρουσιάζουν αντικείμενα
ή περιοχές των μουσείων
απρόσιτα σε άτομα με
προβλήματα κινητικότητας·
Παροχή
προσβάσιμης
περιοχής
στην
οποία
μπορούν
να
φέρουν
αντικείμενα του μουσείου
από μη προσβάσιμο σημείο
ή γκαλερί για προβολή,
ώστε
ένα
άτομο
με
δυσκολία κινητικότητας να
μπορεί να χρησιμοποιήσει
τη συλλογή.

Οι είσοδοι αναπηρικών αμαξιδίων
βρίσκονται μακριά από την
κανονική είσοδο. Χρησιμοποιώντας
μια είσοδο που βρίσκεται στην
άλλη πλευρά του μουσείου
σημαίνει ότι τα άτομα με σωματική
αναπηρία πρέπει να χωριστούν από Ειδικές εκδηλώσεις και
την παρέα τους, που μπορεί να προγράμματα αφιερωμένα
είναι μέλη της οικογένειας ή φίλοι. σε άτομα με κινητικές
αναπηρίες.

Αρνητικές στάσεις και στερεότυπα,  Μια μέρα για "μόνο
αναπηρικό
αμαξίδιο"
όπως:
κατά τη διάρκεια μιας
 Οι άνθρωποι με κινητικές
έκθεσης: Οι ετικέτες
αναπηρίες είναι αβοήθητοι και
τοποθετούνται
εξαρτημένοι· περιορίζονται στο
χαμηλότερα
στους
αναπηρικό τους αμαξίδιο·
τοίχους / βιτρίνες για να
έχουν συνεχή πόνο· έχουν κακή
γίνουν πιο ορατές, και
ποιότητα ζωής και αξίζουν να
2

Τύποι κινητικής αναπηρίας: https://hwa.org.sg/general-information-on-physical-disabilities/
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τους λυπούνται.

δεν
υπάρχουν
αδιάκριτοι επισκέπτες
που εμποδίζουν την
θέα·

Κίνδυνος
αποκλεισμού
από
διάφορα
προγράμματα,
πρωτοβουλίες και εργαστήρια,
που
περιλαμβάνουν
κινητικές  Ανάπτυξη εκθεσιακών
ικανότητες.
αφηγήσεων
που
περιλαμβάνουν
την
κινητική αναπηρία ως
Αισθάνονται
αποκομμένοι
ή
θέμα·
απομονωμένοι στο περιβάλλον του
 Ειδικά
σχεδιασμένα
πολιτιστικού ιδρύματος.
εργαστήρια

Τι να κάνετε και τι όχι όταν επικοινωνείτε με ανθρώπους με κινητικές
αναπηρίες.
ΝΑΙ:
- Να μιλάτε απευθείας στο άτομο που επικοινωνείτε, όχι με τον υποστηρικτή του/της.
- Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τον εαυτό σας μπροστά από το άτομο με κινητική
αναπηρία και στο ίδιο ύψος.
- Αν συνοδεύετε έναν επισκέπτη, προσαρμοστείτε στο ρυθμό τους αν είναι πιο αργός από
το δικό σας.
- Δώστε οδηγίες για το μουσείο και εξηγήστε που πάτε.
- Προσφέρετε βοήθεια στην ανάβαση και κατάβαση σε σκάλες - ακόμη και η μεταφορά
ελαφρών αντικειμένων, όπως τσάντες ή φυλλάδια, μπορεί να βοηθήσει.
- Σεβασμός των βοηθημάτων κινητικότητας και αναφερθείτε και αντιμετωπίστε αυτά τα
βοηθήματα κατάλληλα.
- Διασφαλίστε ότι οι χώροι που είναι σχεδιασμένοι για να είναι προσβάσιμοι στο
πολιτιστικό ίδρυμα δεν είναι ακατάστατοι.
- Εάν κάποιος/α δηλώσει ότι χρειάζεται βοήθεια ή ξεκούραση, σεβαστείτε τις επιθυμίες του
και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
ΟΧΙ:
- Μην κρατιέστε από το ραβδί ή μπαστούνι κάποιου, καθώς αυτό θα μπορούσε να
αποσταθεροποιήσει το άτομο.
- Μην αφήνετε ένα άτομο που βοηθάτε χωρίς επίβλεψη. Εάν πρέπει να φύγετε, βρείτε έναν
συνάδελφο και ενημερώστε τον επισκέπτη για την αλλαγή και τη διάρκειά της.
- Μην θαυμάζετε υπερβολικά ή λυπηθήτε τον επισκέπτη - θα τον/την κάνει να αισθανθεί
άβολα.
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- Μην χρησιμοποιείτε λέξεις όπως "ανάπηρος / σακάτης" ή "σωματικώς ανάπηρος" όταν
αναφέρεστε σε άτομο με κινητικές αναπηρίες.
- Μην υποθέτετε ότι άνθρωποι με προβλήματα κινητικότητας και χρήστες αναπηρικών
αμαξιδίων δεν μετακινούνται καθόλου.

Επίδειξη:
Για τους σκοπούς αυτής της επίδειξης, ένας συμμετέχων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα
κληθεί να καθίσει σε αναπηρικό καροτσάκι. Ένας άλλος συμμετέχων θα σταθεί μπροστά
στο αναπηρικό καροτσάκι. Οι εκπαιδευτές θα δώσουν στον όρθιο συμμετέχοντα ένα έργο
τέχνης και θα ζητήσει να το κρατήσει μπροστά στον συμμετέχοντα στο αναπηρικό
καροτσάκι, κατά την κρίση τους για το ποια είναι η καλύτερη θέση (ύψος και απόσταση)
του έργου τέχνης. Μετά από αυτό, ο συμμετέχων στο αναπηρικό καροτσάκι θα
καθοδηγήσει τον όρθιο συμμετέχοντα για να τοποθετήσει το έργο τέχνης με τρόπο που να
ταιριάζει καλύτερα στην προοπτική του. Θα συγκριθούν τα δύο σημεία, και θα διεξαχθεί
συζήτηση.

Παραδείγματα πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς:
 Αναπηρικά αμαξίδια ζωγραφικής και άλλα προσαρμοστικά εργαλεία τέχνης
“Zot Artz Arts for All”
Η βασική ιδέα αυτής της πρακτικής είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες για παιδιά και
ενήλικες ώστε να βρουν τον καλλιτέχνη μέσα τους, ανεξάρτητα από τις σωματικές τους
ικανότητες.
Ο καλλιτέχνης και μηχανικός Dwayne Szot δημιούργησε μια σειρά καινοτόμων
βοηθητικών προϊόντων τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν τη συσκευή
κινητικότητας ενός ατόμου σε εργαλεία που μπορούν να ζωγραφίσουν σαν βούρτσα ή
κιμωλία. Πόλοι βαφής, κύλινδροι χειρός, πρότυπα σφουγγαριών και άλλες συσκευές
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε ευρεία κλίμακα. Μέσω των υπηρεσιών τους, των
προγραμμάτων, των εργαλείων τέχνης και των προμηθειών, η Ζot Artz άνοιξε τις πόρτες για
να εκφραστούν δημιουργικά άτομα με και χωρίς αναπηρίες.
Η δημιουργική έκφραση είναι μια πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη, απαραίτητη για την
αυτοολοκλήρωση και την αυτοεκτίμηση. Η τέχνη είναι μια μορφή δημιουργικής έκφρασης
στην οποία άτομα με αναπηρίες μπορούν να διαπρέψουν, αν τους δοθεί η ευκαιρία.
- Dwayne Szot
Αντί να βρίσκουμε τρόπους για να συμμετάσχουν άτομα με αναπηρίες σε δραστηριότητες
για άτομα χωρίς αναπηρίες, δημιουργούμε εντελώς νέες δραστηριότητες και έργα για
άτομα με αναπηρίες και καλούμε άτομα χωρίς αναπηρίες να συμμετάσχουν.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://zotartz.com/
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Κεφάλαιο 2 - Άτομα με προβλήματα ακοής (ΑΚΟΗ)

“Η ακρόαση”3
Γενικές πληροφορίες
Η κώφωση έχει διάφορους ορισμούς σε ιατρικά και πολιτιστικά πλαίσια. Στην ιατρική η
κώφωση ορίζεται ως μια ακοολογική κατάσταση στην οποία το άτομο δεν είναι σε θέση να
ακούσει την προφορική γλώσσα ή άλλους ήχους λόγω απώλειας της ακοής που
προκαλείται από προβλήματα στον ακουστικό πόρο, στο τύμπανο ή στο μέσον τους. Η
κώφωση εμπεριέχει ένα βαθμό απώλειας ακοής που εμποδίζει το άτομο να ακούει ομιλία
και ήχους ακόμη και με ενισχυτές ακοής. Εάν η κατάσταση διαγνωσθεί ως ολική κώφωση,
αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και ήχοι υψηλότατης έντασης που
παράγονται με ακοόμετρο. Σε περιπτώσεις ολικής κώφωσης, ανεξάρτητα από την ενίσχυση
ή τη μέθοδο παραγωγής, δεν ακούγονται καθόλου ήχοι. Οι άνθρωποι που είναι βαρήκοοι
θα μπορούσαν να έχουν ήπια προς σοβαρή απώλεια ακοής, ωστόσο σε αυτά τα άτομα,
υπάρχει ακόμη κάποια ικανότητα ακοής.
Σε πολιτιστικό πλαίσιο, ως "Κωφός" ("Deaf " με κεφαλαίο D) στην ομιλία και στη γραπτή
γλώσσα αναφέρεται σε μια πολιτιστική ομάδα, η οποία επικοινωνεί κυρίως μέσω της
νοηματικής γλώσσας. Οι δύο ορισμοί αλληλεπικαλύπτονται, αλλά δεν είναι εναλλάξιμοι,
επειδή η πολιτιστική κώφωση περιλαμβάνει άτομα που ακούν και που χρησιμοποιούν
νοηματική γλώσσα, όπως παιδιά κοφών ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά, η απώλεια ακοής
μπορεί να μην είναι αρκετά σοβαρή για να επηρεάσει την κατανόηση της ομιλίας, αλλά θα
μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες σε άλλες πτυχές της αντίληψης του ήχου. Η πιο
συχνή αιτία απώλειας ακοής ενηλίκων είναι η προχωρημένη ηλικία.
3

Χάλκινο γλυπτό στο Πανεπιστήμιο Μουσικής - Φράιμπουργκ, Γερμανία (The HochschulefürMusik Freiburg).
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Οι "Κωφοί" (Deaf), "κωφοί" (deaf) και "βαρήκοοι" είναι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται
όταν αναφερόμαστε σε άτομα με προβλήματα ακοής. Οι "Κωφοί" ("Deaf " με κεφαλαίο D)
συνδέονται με την κοινότητα / πολιτισμό των Κωφών, ενώ οι άνθρωποι που
αυτοχαρακτηρίζονται ως βαρήκοοι ή κωφοί (deaf) μπορεί να έχουν κάποια ικανότητα ακοής
ή / και να μην συνδέονται με την κοινότητα / πολιτισμό των Κωφών.
Η απώλεια ακοής είναι το πιο κοινό αισθητηριακό έλλειμμα στον ανθρώπινο πληθυσμό.
Επομένως, αν προσφέρετε προσβάσιμο περιβάλλον και εκδηλώσεις για κωφούς /
βαρήκοους ανθρώπους θα μεγαλώσετε το κοινό σας ως πολιτιστικό ίδρυμα. Το να είναι
κανείς πιο προσιτός και ελκυστικός σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων είναι ο κύριος σκοπός
κάθε μουσείου / γκαλερί / πολιτιστικού ιδρύματος, το οποίο χρειάζεται προσοχή όταν
πρόκειται για επισκέπτες με αναπηρίες.
Πίνακας με τα κύρια και σημαντικότερα εργαλεία / προσεγγίσεις που βοηθούν τους
ανθρώπους από αυτή την ομάδα.
Τύποι ακουστικών
ελλειμμάτων

Εμπόδια προς
αντιμετώπιση

Πρακτικές και εργαλεία που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν

Κωφοί (Deaf) - γλωσσική
και
πολιτιστική
μειονότητα με δικές
τους
παραδόσεις,
κοινωνικούς
κανόνες
κ.λπ.

Εμποδίζεται η επικοινωνία
με
άτομα
που
δεν
γνωρίζουν
νοηματική
γλώσσα
υπάλληλοι
μουσείου,
ξεναγοί,
προσωπικό
ασφαλείας,
εθελοντές κ.λπ.

Σαφή ορατή σήμανση που λέει
στους επισκέπτες ποιες υπηρεσίες
είναι διαθέσιμες σε αυτούς.
Νοηματική μετάφραση - ζωντανά ή
βιντεοσκοπημένα.

Κάθε Κωφός/ή γνωρίζει
Υπότιτλοι / κλειστές και ανοιχτές
τη νοηματική γλώσσα.
Δυσκολίες με πολυμέσα λεζάντες - θα μπορούσαν να
ήχο.
βοηθήσουν
ανθρώπους
που
Για
τους
Κωφούς
γνωρίζουν την εθνική γλώσσα.
ανθρώπους, η εθνική Κίνδυνος αποκλεισμού από
γλώσσα είναι συχνά τα
εκπαιδευτικά
και
Η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο
ξένη.
κοινωνικά
οφέλη
της
με την βοήθεια υπολογιστή (CART)
συμμετοχής.
θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε
ζωντανές εκδηλώσεις για μερικούς
Αισθάνονται αποκομμένοι ανθρώπους που γνωρίζουν την
ή
απομονωμένοι
στο εθνική γλώσσα. Οι υπηρεσίες αυτές
περιβάλλον
του πρέπει να ζητηθούν από μια ομάδα
πολιτιστικού ιδρύματος.
εκ των προτέρων.
Διάβασμα χειλιών - μερικοί Κωφοί
άνθρωποι
βασίζονται
στην
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ανάγνωση χελιών.
Υλικά εκτύπωσης - θα μπορούσαν
να είναι χρήσιμα για την
επικοινωνία του περιεχομένου μιας
έκθεσης, αν το κείμενο είναι
ελαφρύ, με απλή δομή προτάσεων
και πολλά οπτικά υλικά.
Κωφός (deaf) - ιατρικός
ορισμός του ατόμου που
έχει σημαντική έλλειψη
ακοής.

Εμπόδια επικοινωνίας όταν Σαφή ορατή σήμανση που λέει
μιλάνε στους υπαλλήλους στους επισκέπτες ποιες υπηρεσίες
του μουσείου ή σε άλλους είναι διαθέσιμες σε αυτούς.
επισκέπτες.

Νοηματική μετάφραση / ζωντανή ή
Κάθε κωφός δεν ξέρει Δυσκολίες με πολυμέσα - βιντεοσκοπημένη / - εάν το άτομο
νοηματική γλώσσα.
ήχο.
γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα.
Πλεονέκτημα της χρήσης
ακουστικών
βοηθημάτων
σε
διαφορετικά επίπεδα.
Μπορεί
να
μην
συνδέονται
με
τον
πολιτισμό
της
κοινότητας
Κωφών
(Deaf).

Κίνδυνος αποκλεισμού από Υπότιτλοι / κλειστές και ανοικτές
τα
εκπαιδευτικά
και λεζάντες - συχνά είναι χρήσιμες.
κοινωνικά
οφέλη
της
συμμετοχής.
Η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο
με την βοήθεια υπολογιστή (CART)
Αισθάνονται αποκομμένοι είναι
χρήσιμη
σε
πολλές
ή
απομονωμένοι
στο περιπτώσεις
για
ζωντανές
περιβάλλον
του εκδηλώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές
πολιτιστικού ιδρύματος.
πρέπει να ζητηθούν από μια ομάδα
εκ των προτέρων.
Διάβασμα χειλιών - δεν είναι
χρήσιμο
στις
περισσότερες
περιπτώσεις.
Πηνία επαγωγής ή Βρόγχοι
επαγωγής - δεν είναι χρήσιμοι στις
περισσότερες περιπτώσεις.
Υλικά εκτύπωσης - χρήσιμα σε
πολλές
περιπτώσεις
για
επικοινωνία περιεχομένου αν είναι
γραμμένα με καθαρό τρόπο.
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Βαρήκοοι - άτομα που
σχετίζονται ή έχουν
προβληματική
αλλά
λειτουργική
αίσθηση
ακοής.
Συνήθως
αυτές
οι
ομάδες ανθρώπων δεν
σχετίζονται
με
την
κουλτούρα των Κωφών
(Deaf) και δεν μιλούν
νοηματική.

Εμπόδια επικοινωνίας όταν Σαφή ορατή σήμανση, που λέει
μιλάνε στους υπαλλήλους στους επισκέπτες ποιες υπηρεσίες
του μουσείου ή σε άλλους είναι διαθέσιμες σε αυτούς.
επισκέπτες.
Υπότιτλοι / κλειστές και ανοικτές
Δυσκολίες με πολυμέσα - λεζάντες - είναι πολύ χρήσιμες για
ήχο.
αυτή την ομάδα ανθρώπων.

Κίνδυνος αποκλεισμού από
τα
εκπαιδευτικά
και
κοινωνικά
οφέλη
της
Τα
ακουστικά
συμμετοχής.
βαρηκοΐας είναι πολύ
χρήσιμα σε αυτή την
ομάδα
καθώς
δεν Αισθάνονται αποκομμένοι
απομονωμένοι
στο
παρουσιάζουν
πλήρη ή
περιβάλλον
του
απώλεια ακοής.
πολιτιστικού ιδρύματος.

Η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο
με την βοήθεια υπολογιστή (CART)
είναι χρήσιμη στις περισσότερες
περιπτώσεις
για
ζωντανές
εκδηλώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές
πρέπει να ζητηθούν από μια ομάδα
εκ των προτέρων.
Διάβασμα
χειλιών
- πολλοί
άνθρωποι βασίζονται στο διάβασμα
χειλιών, ιδιαίτερα αν έχασαν την
ακοή τους ως παιδί.
Πηνία επαγωγής ή Βρόγχοι
επαγωγής - χρήσιμα για ανθρώπους
που βασίζονται στην ακοή τους.
Υλικά εκτύπωσης - χρήσιμα στις
περισσότερες περιπτώσεις για
επικοινωνία
διαφόρων
περιεχομένων.

Τι να κάνετε και τι όχι όταν επικοινωνείτε με άτομα με προβλήματα ακοής
ΝΑΙ:
- Ρωτήστε το άτομο πώς προτιμά να επικοινωνεί.
- Να μιλάτε με φυσιολογικό τόνο φωνής.
- Να μιλάτε απευθείας στο άτομο που είναι Κωφό / κωφό / βαρήκοο.
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- Να διευκολύνετε την ανάγνωση των χειλιών με το να μιλάτε καθαρά και φυσικά κοιτώντας
προς το φως και κρατώντας τα χέρια σας μακριά από το πρόσωπό σας.
- Μειώστε τον θόρυβο από το εξωτερικό περιβάλλον όσο μπορείτε.
- Αυτοσχεδιάστε - χρήση χειρονομιών, εκφράσεων προσώπου, γράψτε σε χαρτί,
προσπαθήστε να επικοινωνήσετε.
- Αν το άτομο συνοδεύεται από διερμηνέα, κάντε παύσεις ενόσω μιλάτε για να βοηθήσετε
τον διερμηνέα να μεταφράσει.
- Χτυπήστε την πόρτα / το τραπέζι ή ανοιγοκλείστε τα φώτα για να τραβήξετε την προσοχή
ενός Κωφού / κωφού / βαρήκοου ατόμου.
ΟΧΙ:
- Μη νιώθετε πανικό ή ενοχές που δεν γνωρίζετε τη νοηματική γλώσσα αν σας πλησιάζει
ένας Κωφός, κωφός ή βαρήκοος επισκέπτης.
- Μη χρησιμοποιείτε όρους όπως "κουφός και μουγγός" και "κουφός και χαζός".
- Μη μιλάτε στον διερμηνέα αποφεύγοντας την άμεση επαφή με το άτομο με προβλήματα
ακοής.
- Μην υποθέτετε ότι γνωρίζετε τι χρειάζεται ένα Κωφό / κωφό / βαρήκοο άτομο χωρίς να
ρωτήσετε πρώτα.
- Μη κρύβετε τα χείλη σας, γυρίσετε την πλάτη σας ή φωνάζετε όταν μιλάτε σε ένα Κωφό /
κωφό άτομο.
- Μη τρώτε ή μασάτε τσίχλα κατά την συζήτηση.
- Μην θαυμάζετε υπερβολικά ή λυπάστε τον επισκέπτη - θα τον/την κάνει να αισθανθεί
άβολα.
- Μην περπατάτε ανάμεσα σε δύο Κωφά / κωφά άτομα που επικοινωνούν με νοηματική.

Επίδειξη:
Η επίδειξη σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια αναπαράσταση ζωντανών
υποδειγματικών σκηνών από ορισμένα ιδανικά σενάρια για πιθανές καταστάσεις στο
μουσείο / πολιτιστικό ίδρυμα. Η επίδειξη θα δείξει δύο πιθανές καταστάσεις με σενάρια
που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλά σε κάθε περίπτωση. Χρειάζονται δύο άτομα για
την επίδειξη - ένα θα είναι ο υπάλληλος του μουσείου και ο άλλος θα είναι ο Κωφός /
κωφός επισκέπτης.
1) Η πρώτη περίπτωση είναι ότι ένας κωφός επισκέπτης που δεν έχει διερμηνέα
επισκέπτεται το μουσείο, πλησιάζει έναν υπάλληλο του μουσείου και αρχίζει να
μιλάει με νοηματική. Αυτή είναι συνήθως μια αγχωτική κατάσταση για τους
περισσότερους υπαλλήλους μουσείων που δεν ξέρουν νοηματική. Ο κωφός
επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τον υπάλληλο του μουσείου μέσω
νοηματικής ζητώντας την τοποθεσία της κοντινότερης τουαλέτας. (Εάν το
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άτομο που απεικονίζει τον υπάλληλο του μουσείου δεν γνωρίζει τη νοηματική
γλώσσα που μπορεί να αυτοσχεδιάσει για τους σκοπούς της κατάρτισης)
Χειρισμός της κατάστασης: Ο υπάλληλος του μουσείου χρησιμοποιεί εκφράσεις
προσώπου και χειρονομίες, εξηγώντας ότι δεν κατανοεί ή μιλάει νοηματική, αλλά είναι
πρόθυμος να βοηθήσει. Ο υπάλληλος του μουσείου είναι ήρεμος και υποδέχεται το
άτομο με χαμόγελο. Ο κωφός επισκέπτης συνεχίζει την νοηματική, αλλά ο υπάλληλος
δεν μπορεί να καταλάβει τι προσπαθεί να πει. Ζητάει από τον επισκέπτη να περιμένει
μέχρι να φέρει ένα κομμάτι χαρτί και στυλό. Ο επισκέπτης γράφει την ερώτησή του και
ο υπάλληλος του μουσείου τον συνοδεύει στην πλησιέστερη τουαλέτα.
2) Η δεύτερη κατάσταση αποτελείται από έναν κωφό επισκέπτη σε μια αίθουσα
εκθέσεων που απολαμβάνει την τέχνη ή άλλο είδος πολιτιστικής κληρονομιάς·
το μουσείο κλείνει και ο υπάλληλος πρέπει να ζητήσει ευγενικά από τον
επισκέπτη να αρχίσει να κινείται προς την έξοδο. Ο επισκέπτης δεν βλέπει τον
υπάλληλος και ο υπάλληλος πρέπει να τραβήξει την προσοχή του.
Χειρισμός της κατάστασης: Ο υπάλληλος του μουσείου ανοιγοκλείνει το φως στην
αίθουσα για να τραβήξει την προσοχή του επισκέπτη. (Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση
στους διακόπτες ελέγχου φωτισμού, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από χτύπημα στο
δάπεδο). Όταν ο επισκέπτης αντιδρά, ο υπάλληλος του μουσείου εξηγεί με καλοσύνη
με χειρονομίες και νοήματα ότι πρέπει να κλείσει και συνοδεύει τον επισκέπτη προς
την έξοδο.

Δραστηριότητες:
1) Πρόκληση δύο ανθρώπων να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλούν και
να ακούν.
Οι συμμετέχοντες θα διαιρεθούν σε ομάδες των δύο (ζευγάρια). Κάθε ζευγάρι θα
λάβει μηνύματα που πρέπει να διαβιβασθούν - για παράδειγμα "Το Κολοσσαίο
ήταν το μεγαλύτερο αμφιθέατρο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία". Κάθε άτομο θα έχει
ένα μήνυμα που πρέπει να μεταφέρει στο ζευγάρι του, και πρέπει να το κάνει
γνωστό είτε χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες ή
συσχετίσεις. Δεν επιτρέπεται η γραφή. Οι συμμετέχοντες κάθε ζεύγους θα παίξουν
και τους δύο ρόλους από μία φορά - ο επικοινωνητής και ο δέκτης. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν 5 λεπτά για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.
2) Δημιουργία μουσικής μόνο με ρυθμό και χειρονομίες. Θα σχηματιστεί ομάδα 4
μελών. Η ομάδα των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση πρέπει να δημιουργήσει ένα
σύντομο μουσικό κομμάτι (1-λεπτού) με τη χρήση μόνο του σώματός τους χωρίς
φωνή. Το θέμα της δημιουργικής δραστηριότητας θα είναι "η καλύτερη μέρα της
ζωής μου". Οι συμμετέχοντες θα έχουν 10 λεπτά για να ολοκληρώσουν τη
δραστηριότητα. Κάθε ομάδα θα παίξει το κομμάτι της μπροστά στους άλλους.

Παραδείγματα πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς:
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 Fotografiemuseum Amsterdam (Foam)
“Musea in Gebaren” (‘μουσεία στη νοηματική’)
Το έργο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Foam και της Wat telt!, με στόχο να
καταστεί η τέχνη και ο πολιτισμός προσιτοί στους ανθρώπους που είναι κωφοί ή
βαρήκοοι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει εκπαίδευση των κωφών
συμμετεχόντων και την ευκαιρία να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία. Το
πρόγραμμα ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Foam, και έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό
από κωφούς επισκέπτες, το έργο Musea in Gebaren ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 με οκτώ
μουσεία στο Άμστερνταμ. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν εσωτερική κατάρτιση για να
γίνουν επαγγελματίες "Ξεναγοί Μουσείου Κωφών" σε ένα από τα συμμετέχοντα μουσεία
του Άμστερνταμ. Κατ 'αυτόν τον τρόπο, το έργο δεν συμβάλλει μόνο σε ένα πιο προσιτό
πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους
κωφούς και βαρήκοους.
Οι κωφοί δεν συναναστρέφονται συχνά με μουσεία. Αλλά αν υπάρχουν κωφοί
ξεναγοί μουσείων, δίνει ένα αίσθημα ότι είναι στο σπίτι. Είναι πολύ θετικό να έχουμε
ζωντανή αλληλεπίδραση, δεδομένου ότι δημιουργεί μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ
μουσείων και κοινοτήτων κωφών.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.museeum.com/this-sign-language-project-brings-the-deaf-community-to-muse
ums/
 Το Δημοτικό Μουσείο Pattichion - Ιστορικά Αρχεία και Ερευνητικό Κέντρο του
Limassol στην Κύπρο
Μια Προσωπική Ξενάγηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Κωφούς Επισκέπτες Μουσείου
Το παράδειγμα είναι από επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε από μια διεθνή
ομάδα ερευνητών. Η εργασία τους έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κατά
παραγγελία εφαρμογής σχεδιασμένη για κωφούς επισκέπτες, ώστε να μπορούν να
βιώσουν την εμπειρία του μουσείου χωρίς τη στήριξη ενός διερμηνέα νοηματικής
γλώσσας. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Μουσείο του Pattichion
- Ιστορικά Αρχεία και Ερευνητικό Κέντρο της Λεμεσού στην Κύπρο. Αυτή η εφαρμογή
κινητού σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να επιτρέπει στους κωφούς επισκέπτες να έχουν άμεση
πρόσβαση στις πληροφορίες του μουσείου, χρησιμοποιώντας κείμενο (Ελληνικά και
Αγγλικά), φωτογραφίες και βίντεο με διεθνή νοηματική μετάφραση. Η εφαρμογή είναι
διαθέσιμη δωρεάν και οι επισκέπτες μπορούν να την κατεβάσουν με σάρωση
συγκεκριμένου κωδικού QR που είναι ορατός στην είσοδο. Το μουσείο έχει επίσης
αγοράσει Tablet προς δανεισμό σε επισκέπτες που δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο ή
tablet.
Οι τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε τη ζωή των ατόμων με
αναπηρίες, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες, όπως οι
ξεναγήσεις σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς την ανάγκη ειδικευμένων ξεναγών ·
οι οποίοι είναι πολύ δαπανηροί ή συνηθέστερα, μη διαθέσιμοι.
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Περισσότερες Πληροφορίες:
https://www.researchgate.net/publication/309561140_A_Personal_Tour_of_Cultural_H
eritage_for_Deaf_Museum_Visitors

Αμερικανή διερμηνέας της Ποπ μουσικής στη Νοηματική Γλώσσα - Amber
Galloway Gallego
Μία από τις πιο ταλαντούχες και φημισμένες διερμηνείς ποπ μουσικής στη νοηματική
γλώσσα Amber Galloway Gallego εξηγεί σε ένα βίντεο για το Vox Media, πώς οι διερμηνείς
επί πολλά χρόνια επικοινωνούσαν τη μουσική στο κοινό τους, κάνοντας απλώς το σήμα για
τη "μουσική" και αφήνοντάς το εκεί. Αλλά η Gallego πιστεύει ότι ένας διερμηνέας πρέπει
να είναι προετοιμασμένος να μεταφράσει όχι μόνο τους στίχους ενός τραγουδιού, αλλά και
τον ρυθμό και, σε κάποιο βαθμό, τη μελωδία και την αρμονία, καθώς και τη γενική εικόνα.
Με αυτόν τον τρόπο το κωφό κοινό των συναυλιών μπορεί να είναι μέρος όλης της
εμπειρίας. Εφόσον η νοηματική γλώσσα ήδη ενσωματώνει συναισθηματικές χειρονομίες
και εκφράσεις του προσώπου, η Gallego απλώς προσάρμοσε και επέκτεινε αυτά σε ένα
ρεπερτόριο χορευτικών και μουσικών σημάτων. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
Αν απλώς δείχνουμε το σήμα της μουσικής, τότε διαπράττουμε αδικία ως διερμηνείς. Amber Galloway Gallego
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.youtube.com/watch?v=EuD2iNVMS_4
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Κεφάλαιο 3 – Άτομα με προβλήματα όρασης (ΟΡΑΣΗ)

Μια γεύση του αριστουργήματος του da Vinci 4
Στις αρχές του κεφαλαίου 3, θα δείξουμε ένα βίντεο στους εκπαιδευόμενους που
απαθανατίζει τις φυσικές χειρονομίες, τα συναισθήματα και τον ενθουσιασμό που ένιωσε
το κοινό, όταν είδε τον πίνακα "Σωτήρα του Κόσμου" του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
“The
Last
da
Vinci:
The
https://www.youtube.com/watch?v=d7omwQLuGJQ

World

is

Watching”:

Γενικές Πληροφορίες
"Βλέπουμε μέσα από τα μυαλά μας, όχι τα μάτια μας. Το μάτι είναι ένα από τα κανάλια
μέσω των οποίων οι αισθητήριες πληροφορίες μεταφέρονται στον εγκέφαλο για
επεξεργασία ".
Georgia Krantz, Μουσείο Solomon R. Guggenheim
Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν κάποια μορφή απώλειας
όρασης. Η οπτική διαταραχή, γνωστή και ως βλάβη όρασης ή απώλεια όρασης, είναι η
μειωμένη ικανότητα να βλέπουμε σε βαθμό που προκαλεί προβλήματα που δεν μπορούν
να λυθούν με συνήθη μέσα, όπως γυαλιά. Ο παραδοσιακός ορισμός των τυφλών, σύμφωνα
με το Λεξικό της Οξφόρδης, είναι "η κατάσταση του ατόμου να μη μπορεί να διακρίνει λόγω
τραυματισμού, ασθενείας ή γενετικής καταστάσεως". Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι η
"τύφλωση" είναι ένα φάσμα που περιγράφει την κλίμακα μεταξύ της κανονικής όρασης και
μιας πλήρους απώλειας όρασης. Μεταξύ αυτών των δύο πόλων βρίσκονται πολλά
διαφορετικά επίπεδα και είδη οπτικής δυσλειτουργίας, που συνδέονται με το φως, την
ευκρίνεια των αντικειμένων και σχημάτων, το οπτικό πεδίο και το φάσμα χρωμάτων. Ενώ
ένα άτομο που αντιμετωπίζει κάποια μορφή οπτικής δυσλειτουργίας μπορεί να έχει κάποια
χρήσιμη όραση, ένα εντελώς τυφλό άτομο δεν έχει μετρήσιμη και χρήσιμη όραση, και δεν

4

Μια κρυφή κάμερα τοποθετήθηκε κάτω από τον πρόσφατα ανακαλυφθέντα πίνακα του Χριστού ("Salvator Mundi" του
Λεονάρντο ντα Βίντσι), αποτυπώνοντας τα συναισθήματα των θεατών ενώ κοιτούσαν το έργο τέχνης.
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έχει αντίληψη του φωτός. Ωστόσο, είναι μια στερεοτυπική υπόθεση ότι οι άνθρωποι που
είναι τυφλοί ζουν σε μια κατάσταση "σκότους" παρόμοια με αυτή που βιώνουν οι
άνθρωποι όταν κλείνουν τα μάτια τους.
Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται τυφλοί και άνθρωποι που έχασαν την όραση τους
κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα άτομο που
γεννιέται τυφλό ποτέ δεν είχε την εμπειρία να βλέπει εικόνες από τον εξωτερικό κόσμο και,
επομένως, δεν έχει δημιουργήσει τις αντίστοιχες οπτικές μνήμες. Γι 'αυτό οι περισσότεροι
άνθρωποι, που γεννιούνται τυφλοί, λένε ότι δεν βλέπουν τίποτα απολύτως. Άνθρωποι που
είχαν όραση πριν τυφλωθούν βασίζονται σε οπτικές μνήμες και συνήθως, βλέπουν μαύρα
και μερικές φορές ξεθωριασμένα σχήματα, λάμψεις φωτός ή χρώματος, και βιώνουν
ζωντανές παραισθήσεις. Γενικά, ένα άτομο που έχει οπτική αντίληψη / προβολή μπορεί να
αντιληφθεί την παρουσία ή την απουσία φωτός. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι
περιγράφουν την αντίληψη του φωτός σαν να ξέρουν πότε ένα φως στο δωμάτιο είναι
ανοιχτό ή κλειστό, ή μπορούν να περπατήσουν προς μια αναμμένη λάμπα σε ένα τραπέζι σε
ένα κατά τα άλλα σκοτεινό δωμάτιο.
Κάθε άτομο βλέπει τον κόσμο που ζούμε με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων
των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, ανάλογα με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και
τον βαθμό στον οποίο έχει μειωθεί η όραση τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάθε
άτομο με οπτική διαταραχή είναι διαφορετικό και η κατανόηση των ατομικών αναγκών
τους είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα προς την δημιουργία δεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς
χώρων πολιτισμού.
Τα άτομα με οπτική αναπηρία όχι μόνο πρέπει να βρουν τρόπους να επικοινωνούν
αποτελεσματικά με τους γύρω τους, αλλά και με το περιβάλλον τους. Πρέπει να βασίζονται
σε μεγάλο βαθμό στις άλλες αισθήσεις τους, όπως η ακοή, η αφή και η όσφρηση για να
κατανοήσουν το περιβάλλον τους και να σχηματίσουν συνδέσεις με τον εξωτερικό κόσμο. Ο
ήχος, η αφή και η όσφρηση είναι οι πιο σημαντικές αισθήσεις μέσω των οποίων ένα άτομο
με προβλήματα όρασης ή ένα τυφλό άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του. Όταν
πρόκειται για εμάς ως πολιτιστικούς φορείς, χρησιμοποιούμε ήχο (ομιλία, μουσική, κλπ.)
για να πούμε ουσιαστικά μια ιστορία, την αφή για να κάνουμε τους ανθρώπους να
αισθάνονται και να συνδέονται με το αντικείμενο μπροστά τους, την όσφρηση για να
παρέχει επιπλέον πληροφορίες, να πυροδοτήσει μια οπτική μνήμη ή να σχηματίζουν μια
νέα. Με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις, μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε
πληροφορία και να δώσουμε σε άτομα με προβλήματα όρασης ή τυφλά άτομα την
ευκαιρία να βιώσουνε ένα πολιτιστικό περιβάλλον, όπως εμείς.
Πίνακας με κύρια σημεία και σημαντικότερα εργαλεία / προσεγγίσεις που βοηθούν τους
ανθρώπους αυτής της ομάδας
Είδη οπτικής
δυσλειτουργίας

Εμπόδια προς
αντιμετώπιση

Πρακτικές και εργαλεία που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν

Η οπτική διαταραχή είναι Κάθε άτομο με οπτική Ακουστική

περιγραφή:

Η
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ουσιαστικά
ένας όρος
ομπρέλα
που
χρησιμοποιείται για να
περιγράψει την απώλεια
όρασης, η οποία μπορεί να
λάβει πολλές μορφές και
να είναι διαφορετικού
βαθμού.

διαταραχή
είναι
διαφορετικό - είναι
σημαντικό να έχουμε μια
προσωπική προσέγγιση
και να κατανοούμε τις
ατομικές τους ανάγκες.
Πρόσβαση
σε
οποιαδήποτε
οπτική
πληροφορία
σε
πολιτιστικά
ιδρύματα
(κανόνες και κανονισμοί,
ετικέτες, εκθέσεις κ.λπ.)

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η
οπτική διαταραχή μπορεί
να
καταταχθεί
στις
ακόλουθες ομάδες: Ήπια,
Μέτρια,
Σοβαρή
και
Η
άποψη
ότι
οι
Τύφλωση.
άνθρωποι με οπτική
διαταραχή
είναι
Πολλοί άνθρωποι που αβοήθητοι, ανίκανοι να
κατατάσσονται
στους εκτελέσουν
τις
τυφλούς εξακολουθούν να δραστηριότητες
που
διαθέστουν
όραση
σε απαιτούνται
στην
περιορισμένο βαθμό.
καθημερινή ζωή και
εξαρτώνται πλήρως από
άλλους.
Η απόλυτη τύφλωση είναι
η
πλήρης
έλλειψη
αντίληψης
φωτός
και Η άποψη ότι όλοι οι
μορφής.
τυφλοί ή οι άνθρωποι με
οπτική διαταραχή είναι
ίδιοι και η εφαρμογή
Η
αχρωματοψία
παρόμοιας προσέγγισης
χαρακτηρίζεται από την
σε όλους τους, χωρίς να
ανικανότητα
μερικών
ρωτούν τις ατομικές
ανθρώπων να "βλέπουν"
τους προτιμήσεις.
κόκκινο, πράσινο ή μπλε
φως. Υπάρχουν εξαιρετικά
σπάνιες περιπτώσεις όπου Αρνητικά στερεότυπα
οι άνθρωποι δεν μπορούν σχετικά με την τύφλωση,
να δουν καθόλου χρώμα.
όπως η σύνδεση τυφλών
με ζητιάνους ή η ιδέα ότι
οι
τυφλοί
έχουν
Μερικοί
άνθρωποι
επιπλέον δυνάμεις ή
μπορούν να δουν μικρά

προφορική περιγραφή οπτικού
περιεχομένου προσωπικά από
έναν υπάλληλο του μουσείου
(διαβάζεται
/
ομιλείται
"ζωντανά") ή υπό μορφή
αρχείου ήχου (ηχογραφημένο).
Η περιγραφή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το οπτικό
τμήμα
ενός
αντικειμένου
(έκθεση, πίνακας, κατασκευή,
γλυπτό,
τοπίο)
ή
για
οπτικοακουστικό έργο (ταινία,
παράσταση, αθλητικό γεγονός,
συναυλία κ.λπ.)
 Ξεναγήσεις, στις οποίες
περιγράφονται το κτίριο, οι
συλλογές
και
το
περιβάλλον·
 Ακουστικές
ξεναγήσεις·
εφαρμογές
ακουστικής
περιγραφής· βίντεο κατά
παραγγελία.
Ανάγλυφη
γραφική
αναπαράσταση: Εικόνες που
χρησιμοποιούν
υψωμένες
επιφάνειες για τη μετάδοση μη
κειμενικών πληροφοριών σε
τυφλούς ή άτομα με χαμηλή
όραση. Αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν
ανάγλυφες
αναπαραστάσεις
εικόνων,
χαρτών,
γραφικών,
διαγραμμάτων και άλλων
εικόνων. Ένα άτομο που είναι
τυφλό μπορεί να αισθανθεί
αυτές τις υψωμένες γραμμές
και επιφάνειες για να λάβει τις
ίδιες πληροφορίες που βλέπουν
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γράμματα
σε
ένα
διάγραμμα ματιών, αλλά
δεν μπορούν να δουν το
άτομο δίπλα τους λόγω
κακής
περιφερειακής
όρασης. Το οπτικό πεδίο
περιλαμβάνει
την
περιφερειακή όραση ενός
ατόμου κατά τη μέτρηση
της όρασής τους ή με άλλα
λόγια το οπτικό πεδίο είναι
αυτό που μπορούμε να
δούμε γύρω μας όταν
κοιτάμε ευθεία μπροστά.
Η
οπτική
οξύτητα
αναφέρεται στην ικανότητα
του ατόμου να διακρίνει τα
σχήματα
και
τις
λεπτομέρειες
των
πραγμάτων που βλέπει.

ικανότητες (Βαλκανικές οι άνθρωποι με όραση, όταν
χώρες).
βλέπουν οπτικές εικόνες. Η
απλότητα αποτελεί βασικό
στοιχείο για την κατασκευή
Δυσκολίες
στην
ανάγλυφων προϊόντων.
αλληλεπίδραση
με
άλλους επισκέπτες ενός
ιδρύματος.
 Τρισδιάστατα
μοντέλα:
Τρισδιάστατα
αντίγραφα
των
πρωτότυπων
εκθεμάτων.

Δυσκολίες προσέγγισης
των πραγμάτων του
•Μπορούν
να
είναι
μουσείου.
προετοιμασμένοι
για
μεγαλύτερα κομμάτια που δεν
Δυσκολία
ανάγνωσης
μπορούν να αγγιχθούν πλήρως
εκφράσεων προσώπου,
(χωρικά
μοντέλα
που
γλώσσας του σώματος
αναπαριστούν αστικούς χώρους
και
κοινωνικών
και κτίρια) ή για ευαίσθητα
σημάτων.
αντικείμενα σε εκθέματα που
δεν μπορούν να αγγιχθούν
Έλλειψη πληροφοριών (γλυπτά, πήλινα, κ.λπ.)
σχετικά με την προσιτή • Μπορούν να είναι αντίγραφα
προσφορά
σε χαμηλού κόστους από χαρτί,
πολιτιστικά
ιδρύματα κόλλα ή πλαστικοποιίνη ή
που θα επέτρεπε σε κατασκευασμένα
άτομα με προβλήματα επαγγελματικά
(εκτυπώσεις
όρασης ή τυφλούς να από τρισδιάστατους εκτυπωτές
αποφασίσουν αν θα ή μόνιμη ανάγλυφη γραφική
ήθελαν να επισκεφθούν. αναπαράσταση από γύψο,

Αυτό που θεωρείται ως
νομική τύφλωση διαφέρει
από χώρα σε χώρα. Γενικά,
ο ορισμός αναπτύχθηκε ως
κατευθυντήρια γραμμή για
να βοηθηθούν οι άνθρωποι
ώστε να λάβουν κρατική
βοήθεια,
όπως
τα
μέταλλο, πλαστικό κ.λπ.)
επιδόματα
αναπηρίας
Δυσκολία
εύρεσης
κοινωνικής ασφάλισης.
πληροφοριών
στο Αγγίζοντας το πρωτότυπο μέσω
διαδίκτυο.
"ξεναγήσεων
αφής"
ή
συνεδρίες αφής ή παροχής
μοντέλων, τα οποία μπορούν να
Αισθάνονται
αποκομμένοι
ή αγγίξουν.
απομονωμένοι
στο
περιβάλλον
του Περιγραφή σε γραφή Braille5:
πολιτιστικού ιδρύματος. Σύστημα γραφής με ανάγλυφα
5

Braille facts: https://sightscotland.org.uk/articles/information-and-advice/braille-facts
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γράμματα που χρησιμοποιεί
ανάγλυφους
συνδυασμούς
τελειών για να αναπαριστά
γράμματα, αριθμούς και στίξη.
Δεν χρησιμοποιούν αυτή την
γραφή όλοι οι τυφλοί και οι
άνθρωποι με προβλήματα
όρασης.
Ανάγλυφα
μονοπάτια:
Ανάγλυφα σήματα στο δάπεδο,
που οδηγούν τους ανθρώπους
με προβλήματα όρασης στα πιο
σημαντικά σημεία του κτιρίου /
περιοχής.
Δείκτες ανάγλυφης επιφάνειας
εδάφους:
Προϊόντα
από
διάφορα υλικά που είναι
εγκατεστημένα στο έδαφος,
αποτελούμενα από μια σειρά
ανυψωμένων
κουμπιών
ή
ράβδων. Σκοπός τους είναι να
προειδοποιούν για κινδύνους
και να παρέχουν κατευθυντικές
πληροφορίες στην πλοήγηση
στον χώρο πολιτισμού.
Τεχνολογία
σήμανσης
για
καθοδήγηση επισκεπτών στο
μουσείο
χρησιμοποιώντας
εφαρμογές
τηλεφώνου.
Επιπλέον,
οι
σημάνσεις
μπορούν να ενημερώνουν τους
χρήστες για κοντινά έργα
τέχνης,
να
παρέχουν
περιγραφικό και ενημερωτικό
διάλογο και να απαντούν σε
ερωτήσεις σχετικά με έργα
τέχνης.
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Απτική
τεχνολογία
που
επιτρέπει
στους
τυφλούς
χρήστες να αγγίζουν έργα
τέχνης
μέσω
εικονικής
6
πραγματικότητας.
Εφαρμογές που οι χρήστες
κατεβάζουν
στις
κινητές
συσκευές τους που βοηθούν
στην καθοδήγηση στο μουσείο
και στις συλλογές.
Ανάπτυξη
Ιστοτόπου
για
τυφλούς: Το Βασιλικό Εθνικό
Ινστιτούτο για Τυφλούς στο
Ηνωμένο
Βασίλειο
έχει
κατευθυντήριες
γραμμές
σχετικά με την προσβασιμότητα
του διαδικτυακού ιστοτόπου
ενός μουσείου για τυφλούς και
άτομα με περιορισμένη όραση.7

 Αναγνώστες

οθόνης
πληκτρολόγια braille.

&

Τα σκυλιά-οδηγοί είναι σκυλιά
βοηθοί που εκπαιδεύονται να
οδηγούν τυφλούς και άτομα με
προβλήματα όρασης γύρω από
εμπόδια. Ορισμένα πολιτιστικά
ιδρύματα
επιτρέπουν
την
καθοδήγηση
ατόμων
με
προβλήματα όρασης ή τυφλών
ανθρώπων
από
σκυλιά-οδηγούς.

6

Έργο “Touching masterpieces”:
https://www.doccafe.com/blog/433/haptic-technology-allows-blind-users-to-touch-historic-masterpieces
7https://www.rnib.org.uk/about-rnib/web-accessibility-statement
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Ειδικά
προγράμματα
πρωτοβουλίες μουσείων

και

 Προσφορά
εκδηλώσεων
που καλύπτουν τις ειδικές
ανάγκες
τυφλών
και
ατόμων με προβλήματα
όρασης (συνεδρίες αφής,
ξεναγήσεις
αφής,
εργαστήρια τέχνης κ.λπ.)

Τι να κάνετε και τι όχι όταν επικοινωνείτε με ανθρώπους αυτής της
ποικιλόμορφης ομάδας.
ΝΑΙ:
- Συστήνεστε πάντα, ειδικά όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο ή αρχίζετε μια συζήτηση.
- Όταν φεύγετε από το δωμάτιο, διακριτικά πληροφορείτε το άτομο, καθώς αυτό το
γλιτώνει από την αμηχανία να σας απευθύνεται χωρίς να είστε παρών.
- Να μιλάτε απευθείας στο άτομο ενώ τους κοιτάτε, καθώς αυτό κατευθύνει τη φωνή σας
προς αυτούς.
- Πάντα χρησιμοποιείτε το όνομα του ατόμου όταν τους μιλάτε για να αποφευχθεί
οποιαδήποτε σύγχυση.
- Πάντα ρωτάτε αν χρειάζεται βοήθεια.
- Αφήνετε το άτομο να πιάσει το χέρι σας ακουμπώντας το πίσω μέρος του αγκώνα στο
πίσω μέρος του χεριού τους. Αφήστε τους να το κρατήσουν και να ακολουθήσουν καθώς
περπατάτε.
- Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες οδηγίες, όπως "ευθεία εμπρός", "στρίψτε δεξιά", ή
"αριστερά", "δύο μέτρα δεξιά / αριστερά", κ.λπ.
ΟΧΙ:
- Μην υψώσετε τη φωνή σας: Η οπτική διαταραχή ή δη τύφλωση δεν υποδηλώνει καμία
άλλη αναπηρία, όπως απώλεια ακοής.
- Αν ένα τυφλό ή με προβλήματα όρασης άτομο εισέρχεται στο δωμάτιο, μην περιμένετε να
σας αναγνωρίσουν και υποδείξτε την παρουσία σας.
- Μη νομίζετε ότι κάθε τυφλό ή με προβλήματα όρασης άτομο χρειάζεται βοήθεια.
- Αν η προσφορά βοήθειας απορριφθεί, μην επιμένετε να βοηθήσετε.
-Μην αρπάζετε το άτομο που καθοδηγείτε από το χέρι ή με οποιοδήποτε άλλο
απροσδόκητο για αυτούς τρόπο.
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Επίδειξη:
Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα δοθούν μαύρες κορδέλες
για να καλύψουν τα μάτια τους.
Επιλογή 1: Για τους σκοπούς της επίδειξης, ένα ανάγλυφο έργο τέχνης θα περιγράφεται
προφορικά από τους εκπαιδευτές του προγράμματος. Αυτό θα γίνει με χρήση ειδικών
επιλεγμένων μουσικών έργων που χρησιμεύουν ως πρόσθετο ακουστικό ανάλογο για το
έργο τέχνης. Η ιδέα είναι να ενσωματώσουμε τον ήχο με δημιουργικούς τρόπους για να
ενισχύσουμε επιπλέον την εμπειρία των τυφλών ή με προβλήματα όρασης ατόμων. Η
προφορική περιγραφή από την άλλη, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να σχηματίσουν
μια νοητική εικόνα αυτού που δεν μπορούν να δουν.
Η περιγραφή περιλαμβάνει:
• Τυποποιημένες πληροφορίες (οι ίδιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους θεατές
με κανονική όραση): Καλλιτέχνης, εθνικότητα, τίτλος, ημερομηνία, μέσα, διαστάσεις κ.λπ.
• Γενική επισκόπηση του θέματος και της σύνθεσης του έργου που επιτρέπει σε ένα τυφλό
άτομο να συναρμολογεί, κομμάτι κομμάτι, μια εικόνα ενός πολύπλοκου έργου τέχνης:
Θέμα, σύνθεση, στυλ, χρωματικές αποχρώσεις, ατμόσφαιρα και γενική εντύπωση·
• Ειδικές και συγκεκριμένες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της θέσης αντικειμένων ή
στοιχείων στο έργο τέχνης·
• Τεχνική και μέσο (αυτό το είδος πληροφοριών μπορεί να είναι πολύ τεχνικό, επομένως οι
συμμετέχοντες στην επίδειξη θα ερωτηθούν αν ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα)·
• Στυλ, ιστορικό & κοινωνικό πλαίσιο και ζωντανές λεπτομέρειες·
• Αναφορά σε άλλες αισθήσεις ως ανάλογα για την όραση. Η ιδέα είναι να μεταφραστεί μια
οπτική εμπειρία σε μια άλλη έννοια χρησιμοποιώντας αναλογίες, κάνοντας το τυφλό ή με
προβλήματα όρασης άτομο να αισθανθεί αυτό που δεν μπορεί να δει.
• Ενθάρρυνση της κατανόησης μέσω της αναπαράστασης: Θα δοθούν οδηγίες ώστε οι
συμμετέχοντες να μιμηθούν την στάση ή την έκφραση της φιγούρας που απεικονίζεται·
• Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να περιγράψουν με δικά
τους λόγια το έργο τέχνης.
Μετά την προφορική περιγραφή, οι συμμετέχοντες της επίδειξης θα έχουν την ευκαιρία
να αγγίξουν τον ανάγλυφο πίνακα, προκειμένου να αποκτήσουν άμεση προσωπική
εμπειρία με το έργο. Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες θα αφαιρέσουν τις κορδέλες τους
και θα συγκρίνουν ό,τι βλέπουν με αυτά που βίωσαν ενώ είχαν δεμένα τα μάτια. Θα
ακολουθήσει συζήτηση.
Επιλογή 2: Θα παρουσιαστεί μια ηχητική ξενάγηση σε μια γκαλερί, θα αφηγηθεί από τους
εκπαιδευτές του προγράμματος και θα ακολουθεί την ίδια μορφή με την "επιλογή 1",
περιλαμβάνοντας προφορική και αισθητηριακή περιγραφή, καθώς και ήχο. Μετά τη
ξενάγηση, οι συμμετέχοντες θα αφαιρέσουν τις κορδέλες τους και θα συγκρίνουν ό, τι
βλέπουν με αυτά που βίωσαν ενώ είχαν δεμένα τα μάτια. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
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Δραστηριότητα:
Η ομάδα των εκπαιδευόμενων θα δημιουργήσει ομάδες των δύο (ζευγάρια). Θα
ζητηθεί από ένα άτομο να καλύψει τα μάτια τους με μαύρη κορδέλα, ενώ στο άλλο θα
δωθεί μια φωτογραφία ενός διάσημου έργου τέχνης, γλυπτικής ή άλλου αντικειμένου,
συνοδευόμενο από μια γραπτή, γενική περιγραφή. Ο θεατής θα πρέπει να περιγράψει στο
άτομο με τα δεμένα μάτια τι βλέπει χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από την περιγραφή
και οποιαδήποτε άλλη δημιουργική μέθοδο που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Παραδείγματα πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς:
 Ξεναγήσεις “InSight”
Το Αμερικανικό Μουσείο Τέχνης Smithsonian, Ουάσιγκτον
“Η ομορφιά ενός έργου τέχνης είναι ότι μπορείς να το βιώσεις ακόμα κι αν δεν μπορείς να
το δεις.”
Carol Wilson
Το Αμερικανικό Μουσείο Τέχνης Smithsonian προσφέρει δύο μηνιαίες ξεναγήσεις για
τους τυφλούς και τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ο στόχος των ξεναγήσεων είναι
να "μεταφράζει" μια οπτική εμπειρία χρησιμοποιώντας συνδυασμό δημιουργικών
προσεγγίσεων: Τεχνικές προφορικών και αισθητηριακών περιγραφών μαζί με ευκαιρίες
αφής, χρησιμοποιώντας βοηθήματα αφής, καθώς και επιλεγμένα αντικείμενα γλυπτικής. Οι
ξεναγοί εκπαιδεύτηκαν για να ξεναγούν μικρές ομάδες τυφλών και ατόμων με προβλήματα
όρασης στο μουσείο, χρησιμοποιώντας αισθητηριακή και περιγραφική γλώσσα για να
μεταδίδουν ό,τι δεν μπορούσαν να δουν οι επισκέπτες. Οι ξεναγοί περιγράφουν επίσης
τους φυσικούς χώρους του μουσείου με λεπτομέρεια ενώ τους διασχίζουν, δίνοντας στον
επισκέπτη την αίσθηση του χώρου. Οι ξεναγήσεις έχουν εξαιρετικά προσωπική
προσέγγιση - το επίπεδο περιγραφής μπορεί να προσαρμοστεί με βάση το επίπεδο όρασης
του ατόμου, την προηγούμενη εμπειρία σε μουσεία και τις γενικές γνώσεις τέχνης. Οι
επισκέπτες ρωτιούνται για τις προσωπικές τους προτιμήσεις σχετικά με το πώς και πότε
θα λάβουν τις πληροφορίες. Μετά την ξενάγηση, οι ξεναγοί ρωτούν για σχόλια, ώστε να
προσαρμόσουν και να βελτιώσουν το στυλ και την παρουσίαση.
Η κύρια ιδέα αυτής της πρακτικής χωρίς αποκλεισμούς είναι να τονιστεί η σημασία της
εστίασης σε άλλες αισθήσεις μέσω αναλογιών: Τα χρώματα "μεταφράζονται" σε
μυρωδιές, γεύσεις και ήχους που θα μπορούσαν βρίσκονται στην σκηνή που περιγράφεται.
Υπάρχει ένα κόκκινο σε έναν από τους πίνακες και είπα ότι είναι σαν να δαγκώνεις μια
φράουλα. — Ξεναγός Phoebe Kline.
Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις μουσική σ 'αυτό το έργο, αλλά τους ζητώ να φανταστούν
ότι ακούν τζαζ. Μπορείς να μυρίσεις τσιγάρα; Μπορείς να μυρίσεις το αλκοόλ; — Ξεναγός
Betsy Hennigan.
Οι πλούσιες προφορικές περιγραφές συνδυάζονται με την ευκαιρία να αγγίξουν κάποια
αντικείμενα στο μουσείο ενισχύοντας επιπλέον την αισθητηριακή εμπειρία των
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επισκεπτών. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις στιλιστικές επιλογές ενός ζωγράφου,
παρέχεται ένα βοήθημα αφής για όλους τους τυφλούς και με περιορισμένη όραση
επισκέπτες: Ένα μικρό δείγμα του καμβά με διάφορες υφές βαφής που μπορούν να
αισθανθούν. Αντίθετα με μια τυπική ηχητική ξενάγηση, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης
να κάνουν ερωτήσεις, να διευκρινίσουν σημεία και να χρησιμοποιήσουν δικά τους λόγια
και άλλες αισθήσεις για να "ζωγραφίσουν" τη νοητική εικόνα που έχουν αποκτήσει.
Προσκαλούνται περαιτέρω να μιμηθούν την στάση ενός γλυπτού ή να μιμηθούν μια
έκφραση προσώπου. Μερικές φορές οι ξεναγοί παίζουν ειδικά επιλεγμένα μουσική στα
τηλέφωνά τους για να συνοδεύουν τις περιγραφές τους και να ελκύουν τους επισκέπτες
ακόμη περισσότερο στην εμπειρία της καλλιτεχνικής ατμόσφαιρας. Οι ξεναγήσεις
συνοδεύονται από ζωντανές μουσικές παραστάσεις στην αυλή του μουσείου.
Θα πήγαινα σε ένα μουσείο και θα ένιωθα χαμένος, πολλές φορές μελαγχολικός. Ότι
αυτό δεν είναι για μένα. Δεν με θέλουν εδώ. Και τώρα φεύγω, και έχω αυτές τις εικόνες στο
κεφάλι μου στις οποίες μπορώ να αναφερθώ πολλές φορές για εβδομάδες, ακόμη και
χρόνια αργότερα. — Kilof Legge, ένας νομικά τυφλός επισκέπτης.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://americanart.si.edu/education/adult/verbal-description-tours
 “Αγγίζοντας αριστουργήματα”
Εθνική Έκθεση της Πράγας

Η ψηφιακή τεχνολογία της νέας εποχής μπορεί να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό την
οπτική δυσλειτουργία. Σε συνεργασία με την Geometry Prague και το NeuroDigital, η Εθνική
Έκθεση της Πράγας δίνει στους τυφλούς και με προβλήματα όρασης επισκέπτες την
ευκαιρία να αγγίξουν μερικά από τα πιο πολύτιμα αριστουργήματα γλυπτικής του κόσμου
χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές VR. Η εκστρατεία "Αγγίζοντας αριστουργήματα"
αντιπροσωπεύει μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας με ειδικά σχεδιασμένα γάντια
με απτική ανατροφοδότηση. Ο Δαβίδ του Michelangelo, η προτομή της Nefertiti, και η
Αφροδίτη της Μήλου μεταμορφώθηκαν σε εικονικά αντικείμενα τα οποία οι τυφλοί
μπορούν να αγγίξουν για πρώτη φορά μέσω γαντιών απτικής τεχνολογίας.
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Αυτή η νέα τεχνολογία είναι μια απίστευτη ανακάλυψη που επιτρέπει στους μαθητές να
αγγίξουν ό, τι ήταν απολύτως ανέφικτο πριν. - Barbara Hucková, διευθυντής του
Ιδρύματος Leontinka για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://touchingmasterpieces.com/
 “Το χρώμα που αγγίζω”- εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Istanbul Modern

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο για τυφλά και με περιορισμένη όραση παιδιά και νέους
και περιλαμβάνει ξεναγήσεις από ειδικούς, εξέταση έργων τέχνης με ειδικά σχεδιασμένα
εκπαιδευτικά εργαλεία, ζωγραφική, αγάλματα, μουσική και θεατρικά εργαστήρια και
προβολές ταινιών που περιγράφονται ηχητικά. Η έννοια του προγράμματος είναι η
ανάπτυξη των γνώσεων, των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και της φαντασίας των τυφλών και
των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.istanbulmodern.org/en/education/the-color-i-touch_787.html
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Κεφάλαιο 4 – Άτομα στο φάσμα αυτισμού / ASD (ΑΝΤΙΛΗΨΗ)

Πορτραίτο της Stephy Langui, Rene Magritte8
Γενικές πληροφορίες
Οι διαταραχές του φάσματος αυτισμού (ASD) περιλαμβάνουν μια ευρεία
κατηγορία νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Ο αυτισμός είναι μια πάθηση που επηρεάζει
το πώς ένα άτομο βιώνει τον κόσμο γύρω τους. Οι αυτιστικοί άνθρωποι βλέπουν, ακούν και
αισθάνονται τον κόσμο διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Τα άτομα στο φάσμα
του αυτισμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση
και επίσης εμφανίζουν περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς,
ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. Ο όρος "φάσμα" αναφέρεται στη διακύμανση του τύπου
και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων.
Ο αυτισμός είναι προς το παρόν η πιο κοινή αναπτυξιακή διαταραχή στα παιδιά. Τα
συμπτώματα αναγνωρίζονται συνήθως μεταξύ ενός και δύο ετών, αλλά πολλά παιδιά δεν
έχουν διαγνωστεί πλήρως μέχρι να μεγαλώσουν. Αυτά τα συμπτώματα συνοδεύουν τα
άτομα καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κάθε αυτιστικό άτομο είναι τελείως
διαφορετικό. Μέχρι πρόσφατα, ο όρος "διαταραχές του φάσματος του αυτισμού" (ASD)
ήταν χωρισμένος σε σε υποομάδες - Αυτιστική διαταραχή, Σύνδρομο Παιδικού
Αποπροσανατολισμού, Σύνδρομο Άσπεργκερ και Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Οι
παθήσεις αυτές παρουσιάζουν ορισμένα επικαλυπτόμενα συμπτώματα, αλλά επίσης,
διαφέρουν μεταξύ τους. Το σύνδρομο Άσπεργκερ είναι μια σύνθετη αναπτυξιακή
διαταραχή η οποία πιστεύεται ότι είναι η πιο κοντινή στον αυτισμό σε σημάδια και πιθανές
αιτίες. Οι άνθρωποι με σύνδρομο Άσπεργκερ έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη
δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά σε αντίθεση με τον αυτισμό, οι
8

Το ‘Πορτραίτο της Stephy Langui’ δημιουργήθηκε το 1961 από την βέλγα ζωγράφο Rene Magritte στο στυλ του
Σουρεαλισμού.
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άνθρωποι με αυτή τη διαταραχή δεν έχουν σημαντική γλωσσική ή γνωστική αναπτυξιακή
καθυστέρηση. Οι άλλες υποομάδες διαφέρουν ως επί το πλείστον στην εκδήλωση ή στην
έλλειψη των κυριότερων συμπτωμάτων - κοινωνικές διαταραχές, ελλείμματα ομιλίας /
επικοινωνίας, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ψυχαναγκασμός και απώλεια
αποκτηθεισών δεξιοτήτων.
Για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον στα αυτιστικά άτομα, το
προσωπικό του μουσείου θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τα κύρια χαρακτηριστικά του
φάσματος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ανάγκες αυτών των
ανθρώπων. Οι αυτιστικοί άνθρωποι πιθανότατα συνοδεύονται από μέλος της οικογένειας
όταν εισέρχονται στο πολιτιστικό ίδρυμα. Όπως και με άλλες αναπηρίες, είναι σημαντικό οι
άνθρωποι στο φάσμα αυτισμού να ενημερώνονται κατάλληλα για τις υπηρεσίες που είναι
διαθέσιμες για αυτούς στο πολιτιστικό ίδρυμα, ώστε να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα
την επίσκεψή τους.
Οι άνθρωποι στο φάσμα αυτισμού μπορεί να παρουσιάζουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά σε διαφορετικούς συνδυασμούς και σε διαφορετικούς βαθμούς:
• Φαινομενικά ανάρμοστα γέλια·
• Έλλειψη φόβου για κινδύνους·
• Υπερβολική ευαισθησία στα αισθητήρια ερεθίσματα·
• Χτύπημα χεριών ή άλλες επαναλαμβανόμενες ενέργειες ·
• Φαίνεται να μην καταλαβαίνουν ότι άνθρωποι τους μιλούν·
• Αναισθησία στον πόνο·
• Αποφυγή οπτικής επαφής·
• Προτιμούν να είναι μόνοι·
• Δυσκολία έκφρασης αναγκών·
• Προσκόλληση σε αντικείμενα·
• Καθυστερημένη ομιλία ή μη προφορική επικοινωνία·
• Ακατάλληλη ανταπόκριση ή καμία ανταπόκριση σε ήχους·
• Επαναλαμβανόμενη περιστροφή παιχνιδιών ή αντικειμένων·
• Επανάληψη λέξεων ή φράσεων·
• Δυσκολία σύνδεσης με τους άλλους ή καθόλου ενδιαφέρον για τους άλλους.
Πίνακας με τα κύρια σημεία και σημαντικότερα εργαλεία / προσεγγίσεις που βοηθούν
άτομα στο φάσμα του αυτισμού
Άνθρωποι στο φάσμα
του αυτισμού (ASD)

Εμπόδια προς
αντιμετώπιση

Πρακτικές και εργαλεία που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν
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Οι άνθρωποι στο φάσμα
αυτισμού είναι μια πολύ
ποικιλόμορφη ομάδα.
Το 2013 αναθεωρήθηκε
η κατηγοριοποίηση των
διαφόρων
τύπων
αυτισμού
και
όλοι
εμπίπτουν
στην
κατηγορία
των
διαταραχών
του
φάσματος
αυτισμού
(ASD).
Ορισμένοι από το φάσμα
αυτισμού ενδέχεται να
έχουν
σημαντικές
γλωσσικές
καθυστερήσεις,
διανοητικές αναπηρίες,
παλινδρόμηση κ.λπ.
Οι
περισσότεροι
αυτιστικοί
άνθρωποι
αντιμετωπίζουν
κοινωνικές
και
επικοινωνιακές
προκλήσεις,
έχουν
ασυνήθιστες
συμπεριφορές
και
ενδιαφέροντα.

Κάθε άτομο στο φάσμα
αυτισμού
είναι
διαφορετικό
προσπαθήστε
να
καταλάβετε ποιες είναι οι
ατομικές τους ανάγκες.
Δυσκολίες στη διατήρηση
της
επαφής,
στη
συμμετοχή σε ομαδικές
δραστηριότητες.
Προκλήσεις
επικοινωνίας
καθυστερήσεις
ή
απουσία
ανάπτυξης
λόγου, μη κατανόηση
σχημάτων λόγου.
Επαναλαμβανόμενες
συμπεριφορές, αυστηρά
τελετουργικά
και
συνήθειες, προβλήματα
με φαντασία.
Δυσκολία επεξεργασίας
σύνθετων συνδυασμών
συναισθηματικών
και
αισθητηριακών
ερεθισμάτων.

Ένας γραπτός οδηγός με εικόνες
θα πρέπει να είναι διαθέσιμος
στην ιστοσελίδα σας για να
προετοιμάσει το άτομο για την
επίσκεψη στο μουσείο.
Ήσυχος χώρος – ένα δωμάτιο ή
χώρος χωρίς θόρυβο και με
διακριτικό φωτισμό για να
χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί.
Χάρτες και σχέδια των πιο
σημαντικών χώρων - είσοδος,
τουαλέτες, έξοδος κ.λπ.
Βοηθοί, εθελοντές, ψυχολόγοι.
Οπτικοποιήσεις - γραφήματα,
εικονογράμματα, σήματα·
Εκθέσεις και δραστηριότητες
αισθητηριακά φιλικές.
Οργανωμένες ξεναγήσεις για
οικογένειες
σε
ώρες
με
λιγότερο συνωστισμό.
"Προστατευτικά αυτιών" ακουστικά που ακυρώνουν το
θόρυβο κατά παραγγελία.

Οι άνθρωποι στο φάσμα
του αυτισμού έχουν
οπτική σκέψη και δεν
ανταποκρίνονται
τόσο
καλά στην ομιλία και στη
γραφή.

Δυσκολία
κατανόησης
εκφράσεων
του
προσώπου, γλώσσας του
σώματος και κοινωνικών
σημάτων.

Δωρεάν εφαρμογές Android και
Apple με χάρτες, σήματα,
συμβουλές και αισθητηριακές
πληροφορίες.

Οι
περισσότεροι
αυτιστικοί
άνθρωποι

Δυσκολία με κανόνες και
κανονισμούς.

Αισθητήρια παιχνίδια άγχους θα
μπορούσαν
να
χρησιμοποιηθούν
σε
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είναι
υπερευαίσθητοι
στον ήχο, το φως και το
συνωστισμό.

οργανωμένες εκδηλώσεις για
παιδιά.

Τι να κάνετε και τι όχι όταν επικοινωνείτε με άτομα στο φάσμα του
αυτισμού
ΝΑΙ:
- Να είστε φιλικοί χωρίς να παρεμβαίνετε.
- Κάνετε ερωτήσεις για να προσδιορίσετε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ατόμου.
- Μιλάτε άμεσα με σύντομες προτάσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το άτομο κατάλαβε τι εννοούσατε.
- Χρησιμοποιήστε τα ενδιαφέροντα του ατόμου όταν θέλετε να μεταδώσετε γνώση σχετικά
με την πολιτιστική κληρονομιά.
- Εάν το πρόσωπο είναι σιωπηλό, χρησιμοποιείστε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας.
- Προειδοποιείστε το άτομο εάν υπάρχουν πολυμέσα με δυνατούς ήχους στις εκθέσεις.
ΟΧΙ:
- Μην κάνετε αστεία, χρησιμοποιείτε μεταφορές ή ειρωνεία.
- Μην υποθέτετε ότι το άτομο δεν επεξεργάζεται τις πληροφορίες όταν μιλάτε μόνο και
μόνο επειδή δεν απαντά.
- Μην αποθαρρύνεστε ή προσβάλλεστε αν το άτομο αποφεύγει την οπτική επαφή.
- Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια μόνοι σας, αν έχετε δυσκολίες με τη συμπεριφορά
κάποιου.
- Μη δίνετε προσοχή στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις ενός ατόμου, αν δεν αυξάνονται
προοδευτικά.
- Μην προσεγγίζετε το άτομο με αιφνίδιες κινήσεις ή μην το αγγίζετε χωρίς συγκατάθεση.

Επίδειξη:
1) Οι άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού έχουν οπτική σκέψη και ο καλύτερος τρόπος να
μάθουν είναι με εικόνες. Οι πιο εύκολες λέξεις να μάθουν είναι τα ουσιαστικά επειδή
σχετίζονται άμεσα με την οπτική εικόνα.
Αυτή η επίδειξη θα δείξει φωτογραφίες από μια μελέτη CalTech του 2018 για να
παρουσιάσει πώς οι αυτιστικοί άνθρωποι βλέπουν εικόνες σε σύγκριση με
νευροτυπικούς θεατές.
Οι εικόνες δείχνουν τι ελκύει τα μάτια των συμμετεχόντων, με τις κόκκινες περιοχές
να δείχνουν τα πιο εστιασμένα σημεία. Στα αριστερά μπορείτε να δείτε τους
συμμετέχοντες στα αποτελέσματα του αυτιστικού φάσματος.
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Ένα σημαντικό πόρισμα είναι ότι οι αυτιστικοί άνθρωποι συνήθως δεν κοιτάζουν
πρόσωπα, τείνουν να εστιάζουν στο κέντρο των εικόνων, ακόμα κι αν υπάρχουν και
άλλα αντικείμενα σε μια φωτογραφία. Αυτή η γνώση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη
όταν οργανώνεται ειδική ξενάγηση για άτομα στο αυτιστικό φάσμα, καθώς είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν κοιτάζουν τα περισσότερα πράγματα με τυπικό
τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των έργων τέχνης και πολιτιστικών τεχνουργημάτων.
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Δραστηριότητες:
1) Η ομάδα των εκπαιδευόμενων θα συγκροτήσει ομάδες των δύο (ζευγάρια). Θα
έχουν 15 λεπτά για να συζητήσουν και να οργανώσουν μια εκδήλωση (μια
παρουσίαση, μια ξενάγηση, ένα εργαστήριο) για μια ομάδα 5 παιδιών στο φάσμα
αυτισμού (ηλικία 12). Ζητήστε από τις ομάδες να περιγράψουν και κατόπιν να
μοιραστούν τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν και κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης. Οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν μια συζήτηση μεταξύ τους
και να καταλήξουν σε ένα συλλογικό σχέδιο στο τέλος.
2) Φανταστείτε ότι ένας επισκέπτης με αυτισμό γίνεται συναισθηματικά φορτισμένος
και αρχίζει να βιώνει μια αυτιστική κρίση. Το άτομο είναι με την οικογένειά του ένα μέλος της οικογένειας έρχεται να σας ζητήσει βοήθεια. Τι θα κάνατε;
3) Προσπαθήστε να περιγράψετε χώρο έκθεσης σχεδιασμένο με φιλικό τρόπο προς
αυτιστικά άτομα. Πώς θα ήταν; Τι θα ήταν τα εκθέματα; Πώς θα οργανωνόταν ο
χώρος;

Παραδείγματα πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς:
 Πρωινό στο Μουσείο του Ιδρύματος Smithsonian
Το Πρωινό στο Μουσείο είναι ένα δωρεάν, αισθητηριακό πρόγραμμα για οικογένειες
παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των
νοητικών, του αυτισμού, των διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας και άλλες νοητικές
αναπηρίες. Συγκεκριμένα, τα Πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής, προεγγεγραμμένες
οικογένειες επισκέπτονται ένα μουσείο Σμιθσόνιαν προτού ανοίξει για το κοινό, όπου
μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ή να εξερευνήσουν τις εκθέσεις με
αυτοκατευθυνόμενο τρόπο.
Κάνοντας προγράμματα όπως το Πρωινό στο Μουσείο, παρέχετε ένα σημείο εισόδου
για άτομα με ορισμένα είδη αναπηρίας, και γι 'αυτόν τον λόγο είναι κάτι πολύτιμο να
κάνουμε, και αξιοσέβαστο για την ποικιλομορφία που αποτελεί μέρος της ανθρώπινης
εμπειρίας. - Beth Ziebarth, Διευθύντρια Πρόσβασης Smithsonian
Περισσότερες πληροφορίες:
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https://access.si.edu/program/morning-museum
 Πρόγραμμα «Πρωινά Πουλιά και Νυκτόβιες Κουκουβάγιες» στο Μουσείο
Επιστημών του Λονδίνου
Η έννοια του προγράμματος είναι παρόμοια με το «Πρωινό στο Μουσείο», αλλά το
Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα για παιδιά,
ενήλικες και εφήβους σε επιλεγμένα Σάββατα καθόλη τη διάρκεια του έτους. Το «Πρωινά
Πουλιά» είναι μια αισθητηριακή εκδήλωση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 4-15 ετών
που αρχίζει στις 8:00 με πρόσβαση σε επιλεγμένες εκθέσεις και πρόσθετες δραστηριότητες.
Το «Νυκτόβιες Κουκουβάγιες» είναι μια βραδινή εκδήλωση για ενήλικες (ηλικίας 16+), οι
οποίοι χρειάζονται ένα πιο ήσυχο περιβάλλον για να απολαύσουν το μουσείο. Οι
προεγγεγραμμένοι επισκέπτες στις «Νυκτόβιες Κουκουβάγιες» γίνονται δεκτοί από 18.45
μέχρι τις 22.30 με πρόσβαση στις εκθέσεις και πολλά διασκεδαστικά εργαστήρια και
συναρπαστικές επιδείξεις.
Τα Πρωινά Πουλιά είναι υπέροχα, επειδή υπάρχει λιγότερος θόρυβος και λιγότεροι
επισκέπτες, τα παιδιά μπορούν να είναι τόσο πιο συγκεντρωμένα στις δραστηριότητες. Γονέας Πρωινού Πουλιού
Σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν πολλές άλλες οικογένειες με παιδιά στο αυτιστικό φάσμα
εδώ στο Μουσείο, ώστε αυτές οι οικογένειες να μπορούν να είναι μαζί σε ένα περιβάλλον
στο οποίο αισθάνονται άνετα. - Claire Hazell, Διοργανώτρια Ειδικών Εκδηλώσεων
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/early-birds
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/night-owls
 Οι ντετέκτιβ του μετρό στο Μεταβατικό Μουσείο της Νέας Υόρκης
Οι ντετέκτιβ του μετρό είναι ένα μετασχολικό πρόγραμμα στο Μουσείο της Νέας
Υόρκης, το οποίο χρησιμοποιεί το κοινό ενδιαφέρον για τα τρένα μεταξύ των παιδιών
στο φάσμα αυτισμού ως μέσο ενθάρρυνσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, της
καθοδήγησης σε κοινωνικές καταστάσεις και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσω
συνεδριών με στόχους. Με τη συνεργασία ως ομάδα, οι ντετέκτιβ εφαρμόζουν
διαφορετικές μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι εβδομαδιαίες συνεδρίες
υποβοηθούνται από εκπαιδευμένο σε ASD επαγγελματία και από ένα Εκπαιδευτικό
Μεταβατικό Μουσείο.
Οι ντετέκτιβ του μετρό είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα για παιδιά στο φάσμα. Λόγω
αυτού του προγράμματος, ο γιος μου απέκτησε κοινωνικές ικανότητες τις οποίες δεν θα
αποκτούσε αλλιώς στο σχολείο. Είναι σε θέση να συνδεθεί με τους συνομηλίκους του
μέσα και έξω από το σχολείο και είναι πιο σίγουρος όταν επικοινωνεί με άλλους. - Zena
Moore, Γονέας
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.nytransitmuseum.org/learn/subwaysleuths/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ελπίζουμε ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποτελεί ένα βήμα προόδου προς
την προσβασιμότητα των πολιτιστικών ιδρυμάτων σε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες.
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνώσεων
μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν ήδη πολυάριθμα καλά
παραδείγματα επιτυχών προγραμμάτων και εισαγωγή νέων τεχνολογιών που δημιουργούν
στους επισκέπτες ολοένα και πιο αυθεντικές εμπειρίες όταν εισάγονται στην πολιτιστική
κληρονομιά. Με την παροχή αυτής της σύντομης κατάρτισης ανοίγουμε μια πόρτα για
αλληλεπίδραση και επικοινωνία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο θετική εμπειρία,
τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους πολιτιστικούς φορείς.
* Δώστε ένα απλό τεστ στους συμμετέχοντες της εκπαίδευσης στο τέλος της ημέρας. Έτσι,
μπορούν να ελέγχουν την πρόοδό τους και να αισθάνονται πιο βέβαιοι για τις ικανότητές
τους προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στα πολιτιστικά τους ιδρύματα.

Ερωτήσεις:
1. Η χρήση αναπηρικής καρέκλας σε μουσείο εκθέτει ένα άτομο με αναπηρία στις
ακόλουθες προκλήσεις (επιλέξτε την καλύτερη επιλογή):
Α / Δυσκολίες προσέγγισης των μουσείων, έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την προσιτή
προσφορά σε πολιτιστικά ιδρύματα, περιορισμένη πρόσβαση σε οπτικές πληροφορίες.
B / Δυσκολίες ανάγνωσης έκφρασης προσώπου, γλώσσας σώματος και κοινωνικών
σημάτων.
Γ / Απουσία ραμπών, ανελκυστήρων, προσβάσιμων τουαλετών και απερίσκεπτοι
επισκέπτες που εμποδίζουν τη θέαση συλλογών.
Δ / Έλλειψη ειδικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων στο μουσείο, έλλειψη αναπηρικών
αμαξιδίων για δανεισμό και δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με άλλους επισκέπτες.
2. Ποιο κοινό του μουσείου από τα παρακάτω είναι πιθανότερο να μιλά την τοπική ή τη
διεθνή νοηματική γλώσσα;
Α / κωφός (deaf)
B / Κωφός (Deaf)
Γ / Βαρήκοος
Δ / Αυτιστικά άτομα
3. Ποιο θα ήταν το πιο χρήσιμο μουσειακό εργαλείο για έναν βαρήκοο επισκέπτη;
Α / Μετάφραση νοηματικής γλώσσας
Β / Κλειστοί υπότιτλοι στα πολυμέσα
Γ / Βρόγχοι επαγωγής
Δ / Εκτυπωμένο υλικό
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4. Ποιες από τις παρακάτω είναι ακατάλληλες ενέργειες όταν επικοινωνούμε με έναν
κωφό/βαρήκοο επισκέπτη;
Α / Να γυρνάς το κεφάλι σου σε διαφορετικές κατευθύνσεις και να βάζεις τα χέρια σου
μπροστά από το πρόσωπό σου
B / Να μιλάς στον διερμηνέα αντί του επισκέπτη
Γ / Να μιλάς με κανονικό τόνο φωνής
Δ / Να κάνεις παύσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας
5. Οι άνθρωποι στο φάσμα αυτισμού έχουν...
A / Συμβολική σκέψη και ανταποκρίνονται καλά σε σχήματα λόγου
Β / Προτίμηση του γραπτού κειμένου
Γ / Δυσκολίες με κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
Δ / Οπτικός τρόπος σκέψης
6. Τι από τα παρακάτω μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση σε ένα αυτιστικό
άτομο;
A / Δυνατοί ήχοι και συνωστισμός
Β / Έργα τέχνης
Γ / Χάρτες ή γραφήματα
Δ / Δυνατά φώτα
7. Γράψτε 3 παροχές μουσείων / εργαλεία που είναι χρήσιμα για την επίτευξη καλύτερης
εμπειρίας για τους ανθρώπους στο φάσμα αυτισμού;
......................................................
......................................................
......................................................
8. Τα άτομα με οπτική διαταραχή...
Α / Είναι νομικά τυφλά
Β / Δεν έχουν οπτικές μνήμες
Γ / Μπορούν να αντιληφθούν την παρουσία ή την απουσία φωτός
Δ / Είναι ποικιλόμορφη ομάδα
9. Ποια από τα παρακάτω είναι τα πιο χρήσιμα εργαλεία, που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν σε ένα μουσείο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους με οπτική διαταραχή;
Α / Ακουστικές ξεναγήσεις, περιγραφή σε γραφή Μπράιγ, υπότιτλους / κλειστές και
ανοικτές λεζάντες
Β / Εκτυπωμένο υλικό, τρισδιάστατα μοντέλα, το άγγιγμα του πρωτοτύπου
Γ / Ηχητική περιγραφή, ανάγλυφα γραφήματα, ειδικά προγράμματα μουσείων
Δ / Ανάγλυφα μονοπάτια, ήσυχοι χώροι, οργανωμένες ξεναγήσεις
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10. Τι πρέπει να κάνετε όταν ένα τυφλό άτομο ή ένα άτομο με προβλήματα όρασης
μπαίνει στο μουσείο που εργάζεστε;
A / Μιλάτε προς το άτομο αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια
Β / Ενημερώνετε για την παρουσία σας με το να υψώσετε τη φωνή σας
Γ / Πιάνετε το άτομο απότομα από το χέρι και το καθοδηγείτε μέσα στο μουσείο
Δ / Συστήνεστε και ρωτάτε αν το άτομο χρειάζεται βοήθεια
11. Αναφέρετε 3 πρακτικές / εργαλεία χωρίς αποκλεισμούς που θα μπορούσαν να
εισαχθούν στο πολιτιστικό σας ίδρυμα:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................
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