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Wprowadzenie
"Nie liczy się nasza niepełnosprawność, tylko nasze możliwości".
Chris Burke
To my, animatorzy kultury, ponosimy największą odpowiedzialność za przekazywanie
wiedzy kulturowej od jednej osoby do drugiej. Niezależnie od tego, czy chodzi o obiekty
sztuki, eksponaty historyczne i archeologiczne, muzykę, naukę, dzieła pisane, okazy
wszelkiego rodzaju istot żywych, kamienie szlachetne, czy minerały, mamy obowiązek
zapewnić dostęp do różnych obszarów wiedzy, ponieważ przedmioty te zgromadziliśmy i
przechowujemy w różnych przestrzeniach kulturowych przede wszystkim po to, by ludzie
mogli je ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ ich historię, wejść, PORUSZAĆ SIĘ po danej sali wystawowej i
w pełni ZROZUMIEĆ, co się przed nimi znajduje.
W przypadku osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, nasze zadanie przekazania
tej wiedzy kulturowej staje się jeszcze trudniejsze. Osoby z niepełnosprawnościami narażone
są na wiele stereotypów wynikających z niepełnych informacji, błędnego postrzegania,
izolacji i segregacji. Przełamywanie tych stereotypów rozpoczyna się od naszej gotowości do
spotkania z takimi gośćmi oraz dostosowania się do ich potrzeb. Często jest to kwestia
zarówno zrozumienia, jak i ograniczeń finansowych, ponieważ wiele rozwiązań muzealnych
można wprowadzić przy niewielkich dodatkowych kosztach. Równy dostęp do zbiorów,
wystaw i programów musi być zapewniony każdemu, kto chce skorzystać z placówki
muzealnej i wszyscy mamy rolę do odegrania w muzeum inkluzywnym. Kiedy instytucja
kultury stosuje praktykę integracyjną, opracowuje swoją politykę z myślą o dostępności,
zwracając uwagę na wszelkie bariery, które mogą uniemożliwić osobom z
niepełnosprawnościami uczestnictwo w jej programach i zrozumienie jej zbiorów.
Po pierwsze i najważniejsze, integracja oznacza postawę zrozumienia i gotowości do
przystosowania się do różnych sytuacji. Po drugie, wymaga kreatywności i innowacyjności
stosowanych w najlepszy możliwy sposób w każdej konkretnej sytuacji. Po trzecie wreszcie,
oznacza przełamywanie barier dostępu do instytucji kultury - zarówno fizycznych, jak i
psychologicznych.
Celem tego programu szkoleniowego jest przekazanie pracownikom sektora kultury
podstawowej wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i barier, na jakie
napotykają osoby z niepełnosprawnościami, a także najlepszych praktyk i narzędzi, które
mogą być stosowane przez każdą instytucję kultury. W całym dokumencie położono mocny
nacisk na praktykę poprzez kreatywne demonstracje i zadania, które postawią uczestników
programu szkoleniowego w różnych rolach i będą "manipulować" ich zmysłami (Ruch, Słuch,
Wzrok, Rozumienie), aby mogli oni doświadczyć środowiska instytucji kultury z perspektywy
osoby z niepełnosprawnością.
Praktyki integracyjne instytucji kultury powinny być oparte na determinacji pracujących w
nich animatorów kultury. Rozwijając praktyki i narzędzia oparte na równości, uczciwości,
integracji i sprawiedliwości społecznej, możemy pokazać, że istnieją realne i konieczne
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alternatywy, które ostatecznie przyniosą korzyści nie tylko osobom z
niepełnosprawnościami, ale także instytucjom, ich zbiorom i społeczeństwu, któremu służą.

Rozdział 1 – Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi (RUCH)

Przemiana kół w pędzel1

Informacje ogólne
Szacuje się, że około dziesięciu milionów ludzi jest dotkniętych niepełnosprawnością
ruchową. Niepełnosprawność fizyczną definiuje się jako niezdolność do wykonywania
charakterystycznych czynności związanych z ruchami części ciała z powodu zniekształceń
mięśniowych lub kostnych, chorób lub zwyrodnień. Należy pamiętać, że osoba
niepełnosprawna fizycznie jest ograniczona przez swoje fizyczne możliwości wykonywania w
sposób niezależny różnych czynności, takich jak chodzenie i poruszanie się, siedzenie i stanie,
używanie rąk i ramion, kontrola mięśni itp.
Podstawową barierą, którą muszą pokonać osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi,
szczególnie te, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, jest mobilność i dostęp do
instytucji kultury. Poruszanie się na wózku inwalidzkim w muzeum wiąże się z takimi
wyzwaniami, jak dostęp do podjazdu, brak otwartej przestrzeni, izolacja ze względu na
wysokie meble, niemożność wyciągnięcia ręki po broszury z biurek, schylenia się w celu
1

Projekt "Sztuka dla wszystkich", University of Central Oklahoma: nauczycielka szkoły podstawowej pracuje z wałkiem
malarskim.
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przeczytania napisów itp. Jeśli chodzi o inne zmysły, osoby z niepełnosprawnościami
fizycznymi polegają na innych zmysłach w odbiorze wiedzy kulturowej - wzroku i słuchu.

Tabela przedstawia najważniejsze metody i narzędzia, które wspierają osoby z tej grupy.
Rodzaj niepełnosprawności
fizycznej

Bariery do pokonania

Metody i narzędzia, które
mogą być pomocne

Niepełnosprawność
fizyczna to stan fizyczny,
który wpływa na
mobilność, sprawność
fizyczną, wytrzymałość lub
zręczność danej osoby.

Trudności związane z
samodzielnym dotarciem
w pobliże muzeów.

Infrastruktura fizyczna i
usługi przyjazne dla
użytkowników: podjazdy,
poręcze, toalety dla
niepełnosprawnych,
miejsca do odpoczynku i
siedzenia przy wejściu,
wózki inwalidzkie do
wypożyczenia,
przystosowane toalety,
parkingi w pobliżu
muzeum, alternatywy dla
kolejek, odpowiednie
miejsca do siedzenia lub
leżenia w galeriach lub w
ich pobliżu, możliwość
wyjścia i ponownego
wejścia na wystawę,
"krzesła ewakuacyjne" itp.

Istnieje wiele różnych
rodzajów
niepełnosprawności
ruchowej, począwszy od
ogólnych zdolności
motorycznych, takich jak
chodzenie, do drobnych
ruchów, obejmujących
manipulowanie
przedmiotami za pomocą
rąk.

Niewygodne parkowanie
przy instytucjach kultury:
brak rampy między jezdnią
a chodnikiem.
Brak dokładnych,
podstawowych informacji
o dostępie i możliwości
odwiedzenia instytucji
kultury.
Elementy wyposażenia
instytucji kultury, takie jak:

 Wysokość kontuarów:
osoby poruszające się
Niepełnosprawności
na wózkach
fizyczne dzielą się na dwie
inwalidzkich często nie
główne kategorie2:
są w stanie zobaczyć
 Niepełnosprawności
twarzy rozmówcy, co
mięśniowo-szkieletowe
stwarza poczucie
 Zaburzenia nerwowoizolacji i uniemożliwia
mięśniowe
komfortową
komunikację.
 Oznaczenia zbiorów i
obiektów są
umieszczone zbyt
2

Zapewnienie dokładnych
informacji na temat
otoczenia fizycznego w
muzeach i galeriach oraz
barier, na jakie mogą
natrafić osoby z
niepełnosprawnościami
fizycznymi (podstawowy
układ budynków,
odległości do pokonania,
lokalizacja miejsc

Rodzaje niepełnosprawności fizycznej: https://hwa.org.sg/general-information-on-physical-disabilities/
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wysoko, aby można je
było odczytać z
poziomu wózka
inwalidzkiego.
 Brak odpowiednich
miejsc do siedzenia
podczas oczekiwania,
czytania, rozmowy lub
obserwowania
wyświetlaczy.
 Brak wózków
inwalidzkich do
wypożyczenia,
tymczasowe rampy
przy wejściu
frontowym lub brak
dostępu do wind na
wyższe piętra.
Inni goście instytucji
kultury, zasłaniający widok
na ekspozycje.
Wejścia dla wózków
inwalidzkich zlokalizowane
z dala od wejścia głównego.
Korzystanie z wejść
znajdujących się po drugiej
stronie muzeum oznacza,
że osoby z
niepełnosprawnościami
fizycznymi muszą rozdzielić
się ze swoimi towarzyszami,
którymi mogą być
członkowie rodziny lub
przyjaciele.
Negatywne postawy i
stereotypy, np.:

parkingowych, sposoby
zmiany poziomów itp.)
Alternatywy wobec
usług:
Fotografie, filmy lub
obraz z kamer
przedstawiające obiekty
lub obszary muzeów
niedostępne dla osób
mających trudności z
poruszaniem się;
Zapewnienie
dostępnego miejsca, do
którego można przenieść
obiekty muzealne do
oglądania z
niedostępnego magazynu
lub galerii - aby umożliwić
osobie z
niepełnosprawnością
ruchową korzystanie ze
zbiorów.
Programy i wydarzenia
specjalne przeznaczone
dla osób z
niepełnosprawnościami
ruchowymi.
 Dzień "tylko dla
wózków
inwalidzkich"
podczas wystawy:
etykiety umieszczane
są niżej na
ścianach/witrynach,
aby były lepiej
widoczne, nie ma
żadnych

8

 Osoby z
nieuprzejmych gości
niepełnosprawnościami
zasłaniających widok;
fizycznymi są bezradne  Opracowywanie
i zależne; są przykute
narracji wystaw,
do wózka
których tematem jest
inwalidzkiego;
niepełnosprawność
odczuwają ciągły ból;
ruchowa;
ich jakość życia jest
 Specjalnie
niska i zasługują na
zaprojektowane
litość.
warsztaty
Ryzyko wykluczenia z
różnych programów,
inicjatyw i warsztatów
wymagających sprawności
fizycznej.
Poczucie dystansu lub
izolacji w środowisku
instytucji kultury.

Zasady, których należy przestrzegać, gdy komunikujemy się z osobami z tej
zróżnicowanej grupy.
TAK:
- Mów bezpośrednio do osoby, z którą się komunikujesz, a nie do jej opiekuna.
- Jeżeli to możliwe, stań lub usiądź naprzeciwko osoby z niepełnosprawnością, na tej samej
wysokości.
- Jeżeli idziesz razem z gościem, dostosuj się do jego tempa, jeśli jest ono wolniejsze od
twojego.
- Wskaż kierunek w muzeum i wytłumacz, dokąd idziecie.
- Zaoferuj pomoc przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach - pomocne może być nawet
noszenie lekkich przedmiotów, takich jak torby czy broszury.
- Szanuj pomoce do poruszania się, których używają goście i traktuj je w odpowiedni sposób.
- Zadbaj o to, aby przestrzenie stworzone z myślą o dostępności w instytucji kultury nie były
zatłoczone.
- Jeśli ktoś zasygnalizuje, że potrzebuje pomocy lub odpoczynku, uszanuj jego życzenia i
postępuj zgodnie z jego wskazówkami.
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NIE:
- Nie chwytaj laski lub chodzika gościa, ponieważ może on wówczas stracić równowagę.
- Nie zostawiaj osoby, której udzielasz pomocy, bez opieki. Jeśli musisz odejść, znajdź
współpracownika i poinformuj gościa o zmianie i czasie jej trwania.
- Nie stawiaj gościa na piedestale ani nie użalaj się nad nim - to sprawi, że poczuje się
nieswojo.
- Nie używaj słów "kaleka/inwalida" lub "niepełnosprawny" w odniesieniu do osoby z
niepełnosprawnością ruchową.
- Nie zakładaj, że osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby na wózkach inwalidzkich w
ogóle się nie poruszają.

Demonstracja:
Dla potrzeb tej demonstracji uczestnik programu szkoleniowego zostanie poproszony o
zajęcie miejsca na wózku inwalidzkim. Inny uczestnik stanie przed wózkiem inwalidzkim.
Trenerzy podadzą stojącemu uczestnikowi dzieło sztuki i poproszą go, aby trzymał je przed
uczestnikiem na wózku inwalidzkim, zgodnie z jego wyobrażeniem o tym, jaka jest najlepsza
pozycja (wysokość i odległość) dzieła sztuki. Następnie uczestnik na wózku inwalidzkim
będzie nawigował uczestnika stojącego, aby ustawić dzieło sztuki w sposób, który najlepiej
odpowiada jego perspektywie. Te dwa stanowiska zostaną porównane, a następnie odbędzie
się dyskusja.

Przykłady praktyk integracyjnych:
 Malowanie wózków inwalidzkich i innych adaptacyjnych narzędzi artystycznych
"Zot Artz Sztuka dla wszystkich"
Głównym założeniem tej praktyki jest stworzenie dzieciom i dorosłym możliwości
odkrycia w sobie artysty, niezależnie od ich fizycznych możliwości.
Artysta i inżynier Dwayne Szot stworzył linię innowacyjnych produktów technologii
wspomagającej, które mogą przekształcić urządzenia mobilne danej osoby w narzędzia
pozwalające na tworzenie dużych pociągnięć pędzlem lub kredą. Drążki do malowania pogo,
wałki ręczne, szablony gąbkowe i inne przyrządy zapewniają dostępność na szeroką skalę.
Poprzez swoje usługi, programy, narzędzia i materiały artystyczne, Zot Artz otworzył osobom
o różnych zdolnościach drogę do twórczego wyrażania swojej osobowości.
Ekspresja twórcza jest podstawową potrzebą człowieka, niezbędną do samorealizacji i
poczucia własnej wartości. Sztuka jest formą ekspresji twórczej, w której osoby
niepełnosprawne mogą się doskonalić, jeśli tylko mają taką możliwość. — Dwayne Szot
Zamiast szukać sposobów na to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w
zajęciach dla osób pełnosprawnych, tworzymy zupełnie nowe zajęcia i projekty dla osób z
niepełnosprawnościami i zapraszamy do nich także osoby pełnosprawne.
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Więcej informacji pod adresem:
http://zotartz.com/
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Rozdział 2 – Osoby z zaburzeniami słuchu (SŁUCH)

"Słuchanie"3
Informacje ogólne
Głuchota posiada różne definicje w kontekście medycznym i kulturowym. W
medycynie głuchota jest definiowana jako schorzenie audiologiczne, które uniemożliwia
pacjentowi słyszenie języka mówionego lub innych dźwięków z powodu utraty słuchu
spowodowanej problemami z przewodem słuchowym, błoną bębenkową lub uchem
środkowym. Głuchota wiąże się z pewnym stopniem utraty słuchu, który uniemożliwia danej
osobie słyszenie mowy i dźwięków nawet przy użyciu wzmacniaczy słuchu. Jeżeli u pacjenta
rozpoznano głęboką głuchotę, oznacza to, że nawet dźwięki o najwyższym natężeniu,
wytwarzane przez audiometr, mogą nie zostać wykryte. W przypadku całkowitej głuchoty,
bez względu na zastosowane wzmocnienie lub metodę produkcji, osoba nie słyszy żadnych
dźwięków. Osoby niedosłyszące mogą mieć ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego, jednak u
tych osób nadal istnieje pewna zdolność słyszenia.
W kontekście kulturowym, w języku angielskim, istnieje termin "big D Deaf" (w
mowie i języku migowym) oraz "Deaf" (w języku pisanym), dotyczący grupy osób
komunikującej się pierwotnie za pomocą języka migowego. Te dwie definicje pokrywają się,
ale nie można ich stosować zamiennie, ponieważ tego rodzaju "głuchota kulturowa"
obejmuje osoby słyszące, które używają języka migowego, takie jak dzieci głuchych
dorosłych (CODA). Z drugiej strony, ubytek słuchu może nie być na tyle poważny, by
wpływać na rozumienie języka mówionego - może jednak powodować trudności w innych

3

Rzeźba z brązu w Wyższej Szkole Muzycznej we Freiburgu, Niemcy (The HochschulefürMusik Freiburg).
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aspektach percepcji dźwięku. Najczęstszą przyczyną ubytku słuchu u osób dorosłych jest
postępujący wiek.
Opisana powyżej "głuchota kulturowa" (big D Deaf), głuchota i niedosłuch to
kategorie używane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami słuchu. Osoby głuche
(duża litera "D") kojarzą się ze społecznością/kulturą głuchych, podczas gdy osoby, które
określają siebie jako słabosłyszące lub głuche mogą mieć pewną zdolność słyszenia i/lub nie
są powiązane ze społecznością/kulturą głuchych.
Ubytek słuchu jest najbardziej powszechnym deficytem sensorycznym w populacji
ludzkiej. Dlatego jeśli udostępniamy środowisko i wydarzenia dla osób niesłyszących i
niedosłyszących, zwiększymy liczbę odbiorców naszej instytucji kultury. Większa dostępność
i otwartość na większą liczbę osób to główny cel każdego muzeum/galerii/instytucji kultury,
który wymaga uwagi w odniesieniu do odwiedzających o szczególnych potrzebach.
Tabela przedstawia najważniejsze metody i narzędzia, które wspierają osoby z tej grupy.
Rodzaje ubytków słuchu

Bariery do pokonania

Metody i narzędzia, które
mogą być pomocne

Głusi – mniejszość
językowa i kulturowa z
własnymi tradycjami,
zasadami społecznymi itp.

Trudności w
komunikacji z osobami
nie znającymi języka
migowego pracownikami recepcji
muzeum,
przewodnikami,
ochroniarzami,
wolontariuszami, itp.

Dobrze widoczne
oznaczenia informujące
odwiedzających, jakie
usługi są dla nich
dostępne.

Każda osoba dotknięta
głuchotą kulturową zna
język migowy.
Dla tych osób język
narodowy jest często
językiem obcym.

Trudności z
multimediami nagrania audio.
Ryzyko wykluczenia z
korzyści edukacyjnych i
społecznych płynących
z uczestnictwa.
Poczucie dystansu lub
izolacji w środowisku
instytucji kultury.

Tłumaczenie na język
migowy – na żywo lub z
nagrania.
Napisy/podpisy
kodowane lub otwarte –
mogą być przydatne dla
osób znających język
krajowy.
CART (komputerowo
wspomagane
tłumaczenie w czasie
rzeczywistym) – może być
przydatne dla niektórych
osób, które znają język
krajowy w przypadku
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wydarzeń na żywo. Usługi
CART muszą być
zamówione dla grupy z
wyprzedzeniem.
Czytanie z ruchu warg –
niektóre osoby obarczone
głuchotą kulturową
potrafią czytać z ruchu
warg.
Materiały drukowane mogą być przydatne do
przekazywania treści
wystawy, jeśli są napisane
lekkim tekstem o prostej
strukturze zdań, z dużą
ilością materiałów
wizualnych.
Głuchy – definicja
medyczna osoby, u której
występuje głęboki ubytek
słuchu.

Bariery w komunikacji z
pracownikami muzeum
lub innymi
zwiedzającymi.

Nie każda osoba głucha
zna język migowy.

Trudności z
multimediami –
nagrania audio.

Korzyści, jakie oferuje
korzystanie z aparatów
słuchowych, są
zróżnicowane.
Mogą one nie kojarzyć się
ze społecznością osób
obarczonych głuchotą
kulturową.

Ryzyko wykluczenia z
korzyści edukacyjnych i
społecznych płynących
z uczestnictwa.
Poczucie dystansu lub
izolacji w środowisku
instytucji kultury.

Dobrze widoczne
oznaczenia informujące
odwiedzających, jakie
usługi są dla nich
dostępne.
Tłumaczenie na język
migowy /na żywo lub z
nagrania/ - jeśli dana
osoba zna język migowy.
Napisy/podpisy
kodowane lub otwarte –
często są przydatne.
CART (komputerowo
wspomagane
tłumaczenie w czasie
rzeczywistym) –
przydatne podczas wielu
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wydarzeń na żywo. Usługi
CART muszą być
zamówione dla grupy z
wyprzedzeniem
Czytanie z ruchu warg – w
większości przypadków
nieprzydatne.
Cewka T lub pętla
indukcyjna ALD – w
większości przypadków
nieprzydatne.
Materiały drukowane –
często przydatne do
przekazywania treści, jeśli
są napisane w przejrzysty
sposób.
Niedosłyszący – osoby z
uszkodzonym, lecz
funkcjonującym zmysłem
słuchu.

Bariery w komunikacji z
pracownikami muzeum
lub innymi
zwiedzającymi.

Ta grupa osób zazwyczaj
nie jest związana ze
społecznością osób
obarczonych głuchotą
kulturową i nie posługuje
się językiem migowym.

Trudności z
multimediami –
nagrania audio.

W tej grupie najbardziej
przydatne są aparaty
słuchowe, ponieważ osoby
te posiadają zdolność
słyszenia.

Ryzyko wykluczenia z
korzyści edukacyjnych i
społecznych płynących
z uczestnictwa.
Poczucie dystansu lub
izolacji w środowisku
instytucji kultury.

Dobrze widoczne
oznaczenia informujące
odwiedzających, jakie
usługi są dla nich
dostępne.
Napisy/podpisy
kodowane lub otwarte –
są bardzo przydatne w tej
grupie osób.
CART (komputerowo
wspomagane
tłumaczenie w czasie
rzeczywistym) –
przydatne podczas wielu
wydarzeń na żywo. Usługi
CART muszą być
zamówione dla grupy z
wyprzedzeniem.
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Czytanie z ruchu warg –
wiele osób posługuje się
czytaniem z ruchu warg,
zwłaszcza jeśli straciły
słuch w dzieciństwie.
Cewka T lub pętla
indukcyjna ALD –
przydatne w przypadku
osób, które polegają na
swoim słuchu.
Materiały drukowane – w
większości przypadków
przydatne do
przekazywania różnych
treści.

Zasady, których należy przestrzegać, gdy komunikujemy się z osobami z tej
zróżnicowanej grupy.
TAK:
- Zapytaj daną osobę, w jaki sposób preferuje się porozumiewać.
- Mów normalnym tonem głosu.
- Mów bezpośrednio do osoby głuchej lub niedosłyszącej.
- Ułatwiaj czytanie z ruchu warg, mówiąc wyraźnie i naturalnie, z twarzą skierowaną w stronę
światła i trzymając ręce z dala od twarzy.
- Zmniejsz hałas w tle na tyle, na ile możesz.
- Improwizuj – używaj gestów, mimiki twarzy, pisz na kartce, próbuj się komunikować.
- Jeśli rozmówcy towarzyszy tłumacz, rób przerwy podczas mówienia, aby pomóc tłumaczowi
nadrobić zaległości.
- Pukaj w podłogę/stół lub włączaj i wyłączaj światło, jeżeli chcesz zwrócić uwagę osoby
głuchej/niedosłyszącej.
NIE:
- Nie wpadaj w panikę ani nie czuj się winny/a, że nie znasz języka migowego, jeśli podejdzie
do Ciebie osoba niesłysząca lub słabo słysząca.
- Nie używaj słowa "głuchoniemy".
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- Nie rozmawiaj tylko z tłumaczem, unikając bezpośredniego kontaktu z osobą z
zaburzeniami słuchu.
- Nie zakładaj, że wiesz, czego potrzebuje osoba głucha/niedosłysząca bez wcześniejszego
zapytania.
- Nie zasłaniaj ust, nie odwracaj się ani nie krzycz, kiedy rozmawiasz z osobą niesłyszącą.
- Nie jedz i nie żuj gumy podczas rozmowy.
- Nie stawiaj gościa na piedestale ani nie użalaj się nad nim - to sprawi, że poczuje się
nieswojo.
- Nie przechodź pomiędzy dwoma osobami głuchymi, które porozumiewają się ze sobą
językiem migowym.

Demonstracja:
W tym rozdziale demonstracja obejmuje odgrywanie na żywo przykładowych scenek z
niektórych idealnych scenariuszy postępowania w potencjalnych sytuacjach w
muzeum/instytucji kultury. Demonstracja pokaże dwie możliwe sytuacje wraz ze
scenariuszami, które mogą się sprawdzić w każdym przypadku. Do demonstracji potrzebne
są dwie osoby – jedna będzie pracownikiem muzeum, a druga niesłyszącym gościem.
1) W pierwszej sytuacji zwiedzający niesłyszący, który nie ma tłumacza, podchodzi
do pracownika muzeum i zaczyna posługiwać się językiem migowym. Jest to
zazwyczaj stresująca sytuacja dla większości pracowników muzeum, którzy nie
znają języka migowego. Niesłyszący zwiedzający kontaktuje się z pracownikiem
muzeum, posługując się znakami z prośbą o wskazanie najbliższej toalety. (Jeśli
osoba odgrywająca pracownika muzeum nie zna języka migowego, może
improwizować na potrzeby szkolenia)
Postępowanie w tej sytuacji: Pracownik muzeum za pomocą mimiki i gestów wyjaśnia,
że nie rozumie języka migowego ani nim nie włada, ale jest gotów pomóc. Pracownik
muzeum zachowuje spokój i wita gościa uśmiechem. Osoba niesłysząca w dalszym ciągu
miga, ale pracownik nie może zrozumieć jej wypowiedzi. Prosi on/ona niesłyszącego
gościa, aby poczekał, aż przyniesie kartkę papieru i długopis. Gość zapisuje swoje
pytanie, a pracownik muzeum odprowadza go do najbliższej toalety.
2) Druga sytuacja przedstawia niesłyszącego gościa w sali wystawowej,
podziwiającego dzieła sztuki lub inny rodzaj dziedzictwa kulturowego. Godziny
otwarcia muzeum dobiegają końca, a pracownik musi uprzejmie poprosić
zwiedzającego, aby skierował się w kierunku wyjścia. Osoba niesłysząca nie
widzi pracownika, a on/ona musi zwrócić na siebie jej uwagę.
Postępowanie w tej sytuacji: Pracownik muzeum zapala i gasi światło w sali, aby
zwrócić uwagę niesłyszącego zwiedzającego. (Jeśli nie ma dostępu do przełączników
świateł, można to zastąpić stukaniem w podłogę). Gdy zwiedzający zareaguje,

17

pracownik muzeum uprzejmie wyjaśnia gestami i znakami, że nadszedł czas zamknięcia
muzeum i odprowadza niesłyszącego zwiedzającego w kierunku wyjścia.

Zadania:
1) Wyzwanie dla dwóch osób, aby rozumiały się bez mówienia i słuchania.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwuosobowe zespoły (pary). Każda para otrzymuje
wiadomość, którą musi przekazać – na przykład: "Koloseum było największym
amfiteatrem w Imperium Rzymskim". Każda osoba będzie miała wiadomość, którą
musi przekazać swojemu partnerowi i musi to uczynić za pomocą mimiki, gestów lub
skojarzeń. Pisanie jest niedozwolone. Uczestnicy w każdej parze będą odgrywać po
kolei obie role – komunikującego i odbiorcy. Uczestnicy mają 5 minut na ukończenie
zadania.
2) Twórz muzykę tylko za pomocą rytmu i gestów. Utworzymy zespół czteroosobowy.
Zadaniem grupy uczestników szkolenia jest stworzenie krótkiego utworu
muzycznego (1-minutowego) z wykorzystaniem wyłącznie własnego ciała bez głosu.
Tematem tego kreatywnego zadania będzie "Najlepszy dzień w moim życiu".
Uczestnicy mają 10 minut na ukończenie zadania. Każda z grup zagra swój utwór
przed innymi.

Przykłady praktyk integracyjnych:
 Fotografiemuseum Amsterdam (Foam)
"Musea in Gebaren" ("muzea w języku migowym")
Projekt jest wspólną inicjatywą Foam i Wat Telt!, a jego celem jest udostępnienie sztuki
i kultury osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym. Jest to program, który oferuje
niesłyszącym uczestnikom szkolenia i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
Program został po raz pierwszy zaprezentowany w Foam i spotkał się z wielkim entuzjazmem
niesłyszących gości. Projekt Musea in Gebaren rozpoczął się w marcu 2016 roku w ośmiu
muzeach w Amsterdamie. Wszyscy uczestnicy przeszli wewnętrzne szkolenie, aby stać się
profesjonalnym "Głuchym przewodnikiem muzealnym" w jednym z muzeów w
Amsterdamie uczestniczących w projekcie. W ten sposób projekt przyczynia się nie tylko do
zwiększenia dostępności środowiska kultury, ale także do zwiększenia możliwości
zatrudnienia dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Osoby niesłyszące rzadko widzą siebie jako osoby związane z muzeami. Ale jeśli w
muzeum są głusi przewodnicy, daje to uczucie, że jest się w domu. Interakcja na żywo jest
bardzo pozytywna, ponieważ tworzy lepszy związek między muzeami a społecznościami
niesłyszących.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.museeum.com/this-sign-language-project-brings-the-deaf-community-tomuseums/
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 Muzeum Miejskie Pattichion - Archiwum Historyczne i Centrum Badawcze
Limassol na Cyprze
Osobista wycieczka po dziedzictwie kulturowym dla niesłyszących gości muzeów
Przykład pochodzi z pracy naukowej opublikowanej przez międzynarodowy zespół
badaczy. Efektem ich pracy było uruchomienie aplikacji zaprojektowanej z myślą o
niesłyszących zwiedzających, umożliwiającej korzystanie z muzeum bez pomocy fizycznego
tłumacza języka migowego. Aplikację po raz pierwszy przetestowano w Muzeum Miejskim
Pattichion - Archiwum Historycznym i Centrum Badawczym w Limassol na Cyprze. Celem
aplikacji mobilnej było zapewnienie niesłyszącym gościom bezpośredniego dostępu do
informacji o eksponatach muzeum, z wykorzystaniem tekstu (greckiego i angielskiego),
zdjęć i filmów z tłumaczeniem na międzynarodowy język migowy. Aplikacja jest dostępna
bezpłatnie, a zwiedzający mogą ją pobrać skanując specjalny kod QR widoczny przy wejściu.
Muzeum zakupiło również tablety do wypożyczania zwiedzającym, którzy nie posiadają
własnego smartfona lub tabletu.
Technologie te mogą wzbogacić życie osób niepełnosprawnych, umożliwiając im
uczestniczenie w zwykłych czynnościach, takich jak zwiedzanie miejsc dziedzictwa
kulturowego, bez konieczności korzystania z usług wyspecjalizowanych przewodników, którzy
są zbyt kosztowni lub najczęściej niedostępni.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.researchgate.net/publication/309561140_A_Personal_Tour_of_Cultural_H
eritage_for_Deaf_Museum_Visitors
 Amerykańscy tłumacze muzyki rozrywkowej na język migowy - Amber Galloway
Gallego
Jedna z najbardziej utalentowanych i znanych tłumaczek muzycznego języka migowego,
Amber Galloway Gallego, w filmie dla Vox Media zauważa, że tłumacze przez wiele lat
przekazywali muzykę swoim słuchaczom, po prostu wykonując znak "Muzyka" i na tym
poprzestając. Gallego uważa jednak, że tłumacz powinien być przygotowany do tłumaczenia
nie tylko tekstu piosenki, ale również rytmu, a także, do pewnego stopnia, melodii i
harmonii oraz ogólnego nastroju. W ten sposób niesłysząca publiczność koncertu może być
częścią całego doświadczenia. Ponieważ język migowy zawiera już gesty emocjonalne i
mimikę twarzy, Gallego po prostu zaadaptowała je i rozszerzyła do repertuaru znaków
tanecznych i muzycznych. Rezultat jest nadzwyczajny.
Jeśli pokazujemy śpiew tylko dla muzyki, to popełniamy ogromny błąd w tłumaczeniu. Amber Galloway Gallego
Więcej informacji pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=EuD2iNVMS_4
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Rozdział 3 – Osoby z wadami wzroku (WZROK)

Rzut oka na arcydzieło da Vinci4
Na początku rozdziału 3 uczestnikom zostanie zaprezentowany film, który uchwyci
naturalne gesty, emocje i podniecenie, jakie odczuwa publiczność na widok obrazu Leonarda
da Vinci "Zbawiciel Świata".
"Ostatni da Vinci: Świat patrzy": https://www.youtube.com/watch?v=d7omwQLuGJQ

Informacje ogólne
"Patrzymy naszymi mózgami, a nie oczami. Oko jest tylko jedną z dróg, przez które informacje
sensoryczne są przekazywane do mózgu w celu ich przetworzenia".
Georgia Krantz, Muzeum Salomona R. Guggenheima
Około 1,3 miliarda ludzi na świecie cierpi na jakąś formę utraty wzroku. Zaburzenia
widzenia, znane również jako upośledzenie widzenia lub utrata wzroku, to obniżona
zdolność widzenia w stopniu powodującym problemy, których nie można rozwiązać za
pomocą zwykłych środków, takich jak okulary. Tradycyjna definicja ślepoty według Słownika
Oksfordzkiego to "stan, w którym nie można widzieć z powodu urazu, choroby lub
uwarunkowań genetycznych". Wiele osób twierdzi, że "niewidomy" to spektrum, które
opisuje skalę ruchomą pomiędzy normalnym widzeniem a całkowitą utratą wzroku.
Pomiędzy tymi dwoma biegunami znajduje się wiele różnych poziomów i rodzajów zaburzeń
widzenia związanych z ilością światła, ostrością przedmiotów i kształtów, polem widzenia i
postrzeganym spektrum kolorów. Podczas gdy osoba doświadczająca jakiejś formy zaburzeń
wzroku może nadal mieć pewne użyteczne widzenie, osoba całkowicie niewidoma nie ma
mierzalnego i użytecznego widzenia, ani też percepcji światła. Jednak stereotypowo

4Pod

niedawno odkrytym obrazem Chrystusa ("Salvator Mundi" Leonarda da Vinci) umieszczono ukrytą kamerę,
rejestrującą emocje widzów podczas oglądania dzieła.
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przyjmuje się, że osoby niewidome żyją w stanie "czerni" podobnej do tej, której
doświadczają osoby widzące, gdy zamykają oczy.
Są ludzie, którzy rodzą się niewidomi i tacy, którzy stracili wzrok w pewnym momencie
życia. Należy pamiętać, że osoba, która urodziła się niewidoma, nigdy nie miała
doświadczenia widzenia obrazów pochodzących ze świata zewnętrznego, a zatem nie
wykształciła pamięci wzrokowej związanej ze światem zewnętrznym. To dlatego większość
osób, które urodziły się niewidome, twierdzi, że nic nie widzi. Osoby, które straciły wzrok,
opierają się na wspomnieniach wzrokowych i zazwyczaj widzą czarne, czasem wyblakłe
kształty, błyski światła lub koloru oraz doświadczają wyrazistych halucynacji. Na ogół osoba,
która ma percepcję/projekcję światła, może dostrzec obecność lub brak światła.
Przykładowo, niektórzy ludzie opisują postrzeganie światła jako wiedzę o tym, kiedy światło
w pokoju jest włączone lub wyłączone, lub są w stanie iść w kierunku oświetlonej lampy na
stole w ciemnym pokoju.
Każdy człowiek postrzega świat, w którym żyjemy, w inny sposób. Dotyczy to również
osób z wadami wzroku, w zależności od ich indywidualnych cech i stopnia, w jakim ich
wzrok jest uszkodzony. Ważne jest, aby wiedzieć, że każda osoba z niepełnosprawnością
wzrokową jest inna, oraz zrozumieć jej indywidualne potrzeby, co jest pierwszym istotnym
krokiem w kierunku uczynienia muzeów przyjaznymi i integracyjnymi.
Osoby z niepełnosprawnością wzrokową muszą znaleźć sposób na skuteczne
porozumiewanie się nie tylko z otoczeniem, ale także z samym sobą. Muszą polegać w dużej
mierze na innych zmysłach, takich jak słuch, dotyk i węch, aby zrozumieć swoje otoczenie i
nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym. Słuch, dotyk i węch to najważniejsze zmysły,
dzięki którym osoba niedowidząca lub niewidoma odbiera otaczający ją świat. My, jako
operatorzy kultury, wykorzystujemy dźwięk (mowę, muzykę itp.), aby opowiedzieć historię,
dotyk - aby ludzie fizycznie poczuli i połączyli się z obiektem, który mają przed sobą, zapach aby dodatkowo przekazać informację, wywołać wspomnienie wizualne lub stworzyć nowe.
Dysponując odpowiednimi narzędziami i wiedzą, możemy przekazać dowolną informację i
dać osobom niedowidzącym lub niewidomym możliwość doświadczenia środowiska
kulturowego, tak jak każdy z nas może to zrobić.
Tabela przedstawia najważniejsze metody i narzędzia, które wspierają osoby z
niepełnosprawnościami
Rodzaje zaburzeń widzenia

Bariery do pokonania

Metody i narzędzia, które
mogą być pomocne

Zaburzenia wzroku to w
zasadzie zbiorczy termin
używany do opisania utraty
wzroku, która może
przybierać różne formy i

Każda osoba z
niepełnosprawnością
wzrokową jest inna –
ważne jest, aby mieć
indywidualne podejście i

Opis dźwiękowy: słowny
opis treści wizualnych
przekazywany osobiście
przez pracownika muzeum
(czytany/wypowiadany "na
żywo") lub w formie pliku
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mieć różny stopień
nasilenia.

zrozumieć jej
indywidualne potrzeby.

Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO),
zaburzenia wzroku można
podzielić na następujące
grupy: łagodne,
umiarkowane, ciężkie i
ślepotę.

Dostęp do wszelkich
informacji wizualnych
w instytucjach kultury
(regulaminy, etykiety,
eksponaty itp.);

Uważanie osób z
niepełnosprawnością
Wiele osób
wzroku za bezradne,
sklasyfikowanych jako
niezdolne do
niewidome nadal ma pewien wykonywania czynności
użytkowy poziom widzenia. niezbędnych w
codziennym życiu i w
pełni zależne od innych.
Całkowita ślepota to
całkowity brak postrzegania
światła i kształtów.
Uznanie, że wszystkie
osoby niewidome lub z
zaburzeniami wzroku są
Ślepota barw, występująca
takie same i stosowanie
u niektórych osób, objawia
wobec nich podobnego
się niezdolnością do pełnego
podejścia bez pytania o
"widzenia" światła
ich indywidualne
czerwonego, zielonego lub
preferencje.
niebieskiego. Istnieją
niezwykle rzadkie przypadki,
w których ludzie nie są w
Negatywne stereotypy
stanie zobaczyć żadnego
dotyczące ślepoty, takie
koloru.
jak utożsamianie
niewidomych z
żebrakami lub
Niekiedy ludzie widzą małe
przekonanie, że osoby
litery na tablicy
niewidome posiadają
okulistycznej, ale nie widzą
jakieś dodatkowe moce
osoby stojącej obok nich z
lub zdolności (kraje
powodu słabego widzenia
bałkańskie).
peryferyjnego. Pole
5Strona

dźwiękowego (z nagrania).
Opis dźwiękowy może być
stosowany do wizualnej
części obiektu (eksponat,
obraz, budynek, rzeźba,
krajobraz) lub do dzieła
audiowizualnego (film,
spektakl, wydarzenie
sportowe, koncert itp.).
 Zwiedzanie z
przewodnikiem,
podczas którego
opisywany jest
budynek, zbiory i
kontekst;
 Przewodniki audio;
Aplikacje z opisem
dźwiękowym; Filmy
na żądanie (VOD).
Grafika dotykowa: obrazy
wykorzystujące wypukłe
powierzchnie do
przekazywania informacji
nietekstowych osobom
niewidomym lub
słabowidzącym. Mogą one
obejmować dotykowe
reprezentacje zdjęć, map,
wykresów, schematów i
innych obrazów5. Osoba
niewidoma wyczuwa te
wypukłe linie i
powierzchnie, dzięki
czemu uzyskuje te same
informacje, które osoby

Narodowego Centrum Schematów Dotykowych zawiera dobre podsumowanie różnych sposobów wytwarzania
materiałów dotykowych: https://nctd.org.uk/
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widzenia obejmuje widzenie
peryferyjne osoby w
pomiarze jej wzroku - innymi
słowy, pole widzenia jest
tym, co można zobaczyć
dookoła, patrząc prosto
przed siebie.
Ostrość widzenia odnosi się
do zdolności rozróżniania
kształtów i szczegółów
widzianych przedmiotów.
To, co jest uważane za
ślepotę z prawnego punktu
widzenia, różni się w
zależności od kraju.
Generalnie, definicja ta
została opracowana jako
wytyczne, aby pomóc
ludziom w otrzymaniu
pomocy rządowej, takiej jak
renty inwalidzkie.

Trudności w interakcji z
innymi osobami
odwiedzającymi
instytucję.
Trudności w
zlokalizowaniu
pracowników muzeum.

widzące odbierają poprzez
oglądanie obrazów. W
produkcji wyrobów
dotykowych kluczową
kwestią jest prostota.
 Modele 3D:
skalowane kopie 3D
oryginalnych
eksponatów.

• Mogą być one
przygotowane dla
Problemy z odczytaniem większych elementów,
wyrazu twarzy, mowy
których nie można w pełni
ciała i wskazówek
dotknąć (modele
społecznych.
przestrzenne prezentujące
przestrzenie miejskie i
budynki) lub dla
Brak informacji o
delikatnych eksponatów,
dostępnej ofercie
instytucji kultury, która których nie można dotykać
(rzeźby, ceramika, itp.).
umożliwiłaby osobom
słabowidzącym lub
• Mogą to być
niewidomym podjęcie
niskobudżetowe kopie
decyzji o ewentualnej
eksponatów wykonane z
wizycie.
papieru, kleju czy
plasteliny lub wykonane
profesjonalnie (wydruki z
Problemy ze
drukarek trójwymiarowych
znalezieniem informacji
lub trwałe dotykowe
w internecie.
grafiki wykonane z gipsu,
metalu, tworzyw
Poczucie dystansu lub
sztucznych, itp.)
izolacji w środowisku
instytucji kultury.
Dotykanie oryginału
poprzez "wycieczki
dotykowe", sesje
dotykowe lub
udostępnianie modeli,
które można dotykać.
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Opisy w alfabecie
Braille'a6: system pisma
dotykowego, który
wykorzystuje kombinacje
wytłoczonych kropek do
przedstawiania liter, cyfr i
interpunkcji. Nie wszystkie
osoby niewidome i
niedowidzące posługują
się alfabetem Braille'a.
Ścieżki dotykowe: znaki
dotykowe na podłodze,
które prowadzą osoby z
upośledzeniem wzroku do
najważniejszych miejsc
danego budynku/obszaru.
Dotykowe wskaźniki
podłogowe (TGSI):
produkty wykonane z
różnych materiałów,
instalowane na podłodze,
składające się z szeregu
wypukłych kolców lub
prętów. Ich celem jest
ostrzeganie o zagrożeniach
i podawanie informacji
kierunkowych
ułatwiających poruszanie
się w instytucji kultury.
Technologia latarni do
oprowadzania
zwiedzających po muzeach
za pomocą aplikacji na
smartfony. Co więcej,
"latarnie" mogą
6Fakty

dotyczące alfabetu Braille'a: https://sightscotland.org.uk/articles/information-and-advice/braille-facts
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powiadamiać
użytkowników o
znajdujących się w pobliżu
dziełach sztuki, prowadzić
dialog opisowy i
informacyjny oraz
odpowiadać na pytania
dotyczące dzieł sztuki.
Technologia haptyczna
pozwalająca niewidomym
użytkownikom na
dotykanie dzieł sztuki w
wirtualnej rzeczywistości.7
Aplikacje, które
użytkownicy pobierają na
swoje osobiste
inteligentne urządzenia,
ułatwiające poruszanie się
po muzeum i jego
zbiorach.
Uwagi dotyczące
tworzenia stron
internetowych dla osób
niewidomych: RNIB
(Królewski Narodowy
Instytut dla Niewidomych,
Wielka Brytania) posiada
wytyczne dotyczące
tworzenia stron
internetowych muzeów
dostępnych dla osób
niewidomych i
niedowidzących.8

7Projekt

"Dotykając arcydzieł": https://www.doccafe.com/blog/433/haptic-technology-allows-blind-users-to-touch-historicmasterpieces
8https://www.rnib.org.uk/about-rnib/web-accessibility-statement
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 Czytniki ekranu i
klawiatury Braille'a.
Psy przewodnicy są psami
pomocniczymi
wyszkolonymi do
prowadzenia osób
niewidomych i
niedowidzących przez
przeszkody. Niektóre
instytucje kultury
zezwalają, aby psy
przewodnicy towarzyszyły
osobom niedowidzącym
lub niewidomym.
Programy i inicjatywy
specjalne muzeum
 oferujące wydarzenia,
które zaspokajają
szczególne potrzeby
osób niewidomych i
niedowidzących (sesje
manipulacji,
zwiedzanie dotykowe,
warsztaty artystyczne
itp.)

Zasady, których należy przestrzegać, gdy komunikujemy się z osobami z tej
zróżnicowanej grupy.
TAK:
- Zawsze się przedstawiaj, zwłaszcza gdy wchodzisz do sali lub rozpoczynasz rozmowę.
- Opuszczając pokój dyskretnie poinformuj o tym gościa, gdyż oszczędza mu to zakłopotania
związanego z mówieniem do ciebie bez twojej obecności.
- Mów bezpośrednio do danej osoby, patrząc na nią, ponieważ w ten sposób kierujesz swój
głos w jej stronę.
- Zawsze używaj imienia/nazwiska osoby, z którą rozmawiasz, aby uniknąć nieporozumień.
- Zawsze pytaj, czy dana osoba potrzebuje pomocy.
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- Pozwól, by osoba ta chwyciła cię pod ramię, dotykając grzbietu twojej dłoni grzbietem
swojej. Pozwól jej trzymać je i podążać za tobą podczas chodzenia.
- Używaj konkretnych wskazówek, takich jak "prosto przed siebie", "skręć w prawo" lub "po
lewej stronie", "dwa metry w prawo/lewo" itp.
NIE:
- Nie podnoś głosu: niepełnosprawność wzroku nie przesądza o innej niepełnosprawności,
jak np. ubytek słuchu.
- Jeśli do pomieszczenia wchodzi osoba słabowidząca lub niewidoma, nie oczekuj, że cię
rozpozna i zasygnalizuje swoją obecność.
- Nie zakładaj, że każda osoba niedowidząca lub niewidoma potrzebuje pomocy.
- Jeśli Twoja oferta pomocy zostanie odrzucona, nie nalegaj na pomoc.
- Nie chwytaj osoby, którą prowadzisz, za rękę ani w żaden inny nieoczekiwany dla niej
sposób.

Demonstracja:
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają czarne wstążki do zakrycia oczu.
Opcja 1: Na potrzeby tej demonstracji, dotykowe dzieło sztuki zostanie opisane słownie
przez trenerów programu. Odbędzie się to na tle specjalnie dobranego utworu muzycznego,
który posłuży jako dodatkowa analogia słuchowa dla dzieła sztuki. Chodzi o kreatywne
wykorzystanie dźwięku, aby dodatkowo wzmocnić doznania osoby niewidomej lub
niedowidzącej. Z drugiej strony, opis słowny pozwoli uczestnikom na stworzenie
wyobrażenia obrazu tego, czego nie mogą zobaczyć.
Opis obejmuje:


Standardowe informacje (te same informacje, które są dostępne dla widzących): artysta,
narodowość, tytuł, data, nośnik, wymiary, itd;



Ogólny przegląd tematu i kompozycji dzieła pozwalający osobie niewidomej na
zestawienie, kawałek po kawałku, obrazu złożonego dzieła sztuki: temat, kompozycja,
styl, tonacje kolorystyczne, atmosfera i ogólne wrażenie;



Określone i konkretne informacje określające położenie przedmiotów lub postaci w
dziele sztuki;



Technika i nośnik (są to stricte techniczne informacje, dlatego uczestnicy demonstracji
zostaną zapytani o stopień ich zainteresowania tym tematem);



Styl, kontekst historyczny i społeczny oraz wyraziste szczegóły;



Odniesienie do innych zmysłów jako analogii dla widzenia. Ideą jest przełożenie
doświadczenia wizualnego na inny zmysł za pomocą analogii i sprawienie, by osoba
słabowidząca lub niewidoma poczuła to, czego nie może zobaczyć.
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Wspieranie zrozumienia poprzez odgrywanie scenek: uczestnicy otrzymają wskazówki,
które pozwolą im naśladować postawę lub wyraz twarzy przedstawionej postaci;



Uczestnicy będą proszeni o zadawanie pytań oraz o opisanie własnymi słowami
prezentowanego dzieła sztuki.

Po opisie słownym uczestnicy demonstracji będą mieli możliwość dotknięcia obrazu
dotykowego, aby zdobyć natychmiastowe, osobiste doświadczenie z dziełem. Następnie
uczestnicy zdejmują wstążki i porównują to, co widzą, z tym, czego doświadczyli z
zasłoniętymi oczami. Na zakończenie odbędzie się dyskusja.
Opcja 2: Audio-wycieczka po galerii zostanie zaprezentowana i omówiona przez trenerów
programu i będzie miała taki sam format jak "opcja 1", włączając opis słowny i sensoryczny,
jak również dźwięk. Po wycieczce uczestnicy zdejmują wstążki i porównują to, co widzą, z
tym, czego doświadczyli z zasłoniętymi oczami. Na zakończenie odbędzie się dyskusja.

Zadanie:
Grupa uczestników szkolenia dzieli się na zespoły dwuosobowe (pary). Jedna osoba
zostanie poproszona o zasłonięcie oczu czarną wstążką, a druga otrzyma fotografię
popularnego dzieła sztuki, rzeźby lub innego obiektu wraz z jego ogólnym opisem.
Oglądający ma za zadanie opisać osobie z zawiązanymi oczami to, co widzi, wykorzystując
informacje z opisu oraz inne kreatywne metody wymienione w programie szkolenia.

Przykłady praktyk integracyjnych:
 Trasy "InSight"
Smithsonian American Art Museum, Waszyngton
"Piękno dzieła sztuki polega na tym, że możesz go doświadczyć, nawet jeśli nie możesz go
zobaczyć".
Carol Wilson
Smithsonian American Art Museum oferuje dwa razy w miesiącu wycieczki z
przewodnikiem dla osób niewidomych i niedowidzących. Koncepcja zwiedzania polega na
"tłumaczeniu" doświadczenia wizualnego za pomocą kombinacji kreatywnych metod:
werbalnych i sensorycznych technik opisu wraz z możliwościami dotyku, z wykorzystaniem
pomocy dotykowych, jak również wybranych obiektów rzeźbiarskich. Przewodnicy zostali
przeszkoleni w prowadzeniu małych grup niewidomych i niedowidzących zwiedzających po
muzeum, używając przy tym języka sensorycznego i opisowego, aby przekazać to, czego
zwiedzający nie widzą. Przewodnicy szczegółowo opisują także fizyczne przestrzenie
muzeum podczas poruszania się po nich, dając zwiedzającym możliwość poznania miejsca.
Tego typu wycieczki cechuje wyjątkowo indywidualne podejście - poziom opisu może być
dostosowany do stanu wzroku danej osoby, jej wcześniejszych doświadczeń w muzeach oraz
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ogólnej wiedzy na temat sztuki. Odwiedzający są pytani o ich osobiste preferencje co do
sposobu i czasu otrzymywania informacji. Po zakończeniu zwiedzania przewodnicy proszą o
opinie, aby móc dostosować i poprawić styl i sposób prezentacji.
Główną ideą tej praktyki integracyjnej jest podkreślenie roli włączenia innych zmysłów
poprzez analogie: kolory są "tłumaczone" na zapachy, smaki i dźwięki, które mogą mieć
miejsce w opisywanej scenie.
Na jednym z obrazów jest czerwień, o której mówiłem, że jest jak wgryzienie się w
truskawkę. — przewodnik Phoebe Kline.
W tym dziele w żaden sposób nie można zobaczyć muzyki, ale proszę gości, żeby wyobrazili
sobie, że słyszą jazz. ... Czy czujecie zapach papierosów? Czy czujecie zapach alkoholu?—
przewodnik Betsy Hennigan.
Bogate opisy słowne połączone są z możliwością dotknięcia niektórych eksponatów, co
dodatkowo wzmacnia doznania zmysłowe zwiedzających. Aby lepiej zrozumieć wybory
stylistyczne malarza, dla wszystkich niewidomych i niedowidzących zwiedzających
przygotowano pomoc dotykową: małą próbkę płótna z różnymi fakturami farby, które goście
mogą dotknąć. W odróżnieniu od standardowych audioprzewodników, zwiedzający mogą
zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości i używać własnych słów oraz innych zmysłów, aby
"namalować" dany obraz w swojej wyobraźni. Następnie są zachęcani do naśladowania
pozy lub mimiki twarzy przedstawionych postaci. Czasami przewodnicy odtwarzają na
swoich telefonach specjalnie dobraną muzykę, która towarzyszy ich opisom i jeszcze bardziej
wciąga zwiedzających w przeżywanie artystycznej atmosfery. Po zwiedzaniu odbywają się
występy muzyczne na żywo na dziedzińcu muzeum.
Wchodziłem do muzeum i czułem się zagubiony, wielokrotnie - przygnębiony. Czułem, że to
nie dla mnie. Nie chcą mnie tutaj. Teraz, gdy wychodzę, mam w głowie te obrazy, do których
mogę się wielokrotnie odwoływać tygodniami, a nawet latami. — Kilof Legge, prawnie
niewidomy zwiedzający.
Więcej informacji pod adresem:
https://americanart.si.edu/education/adult/verbal-description-tours
 "Dotykanie dzieł sztuki"
Galeria Narodowa w Pradze
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Nowe technologie cyfrowe mogą w znacznym stopniu pomóc osobom z
niepełnosprawnością wzrokową. We współpracy z Geometry Prague i NeuroDigital, Galeria
Narodowa w Pradze daje niewidomym i niedowidzącym zwiedzającym możliwość dotknięcia
niektórych z najcenniejszych arcydzieł rzeźbiarskich świata za pomocą specjalnych urządzeń
VR. Kampania "Dotykanie Dzieł Sztuki" to doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości dzięki
specjalnie zaprojektowanym rękawicom VR Avatar z haptycznym przekazem zwrotnym.
Dawid Michała Anioła, popiersie Nefertiti i Wenus z Milo zostały przekształcone w wirtualne
przedmioty, które niewidomi mogą po raz pierwszy dotknąć dzięki technologii rękawic
haptycznych.
Ta nowa technologia jest niesamowitym przełomem, dzięki któremu można dotknąć tego,
co wcześniej było absolutnie nieosiągalne - Barbara Hucková, dyrektor wykonawczy
Fundacji Leontinka dla osób niewidomych i niedowidzących.
Więcej informacji pod adresem:
https://touchingmasterpieces.com/
 "Kolor, którego dotykam" - program edukacyjny
Istanbul Modern
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Program jest organizowany dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, i obejmuje
zwiedzanie wystaw z przewodnikiem, oglądanie dzieł sztuki przy użyciu specjalnych
edukacyjnych narzędzi projektowych, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne i
teatralne oraz projekcje filmów z audiodeskrypcją. Ideą programu jest rozwijanie wiedzy,
umiejętności artystycznych i wyobraźni niewidomych i słabowidzących uczestników.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.istanbulmodern.org/en/education/the-color-i-touch_787.html
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Rozdział 4 – Osoby ze spektrum autyzmu / ASD (ROZUMIENIE)

Portret Stephy Langui, Rene Magritte9
Informacje ogólne
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) obejmują szeroką kategorię zaburzeń
neurorozwojowych. Autyzm jest przypadłością, która wpływa na sposób, w jaki dotknięta
nim osoba doświadcza otaczającego ją świata. Osoby autystyczne widzą, słyszą i odczuwają
świat inaczej niż pozostali ludzie. Osoby ze spektrum autyzmu doświadczają trudności w
interakcjach i komunikacji społecznej, a także wykazują ograniczone, powtarzające się
wzorce zachowań, zainteresowań lub działań. Termin "spektrum" odnosi się do
zróżnicowania w rodzaju i nasileniu objawów.
Autyzm jest obecnie najczęstszym zaburzeniem rozwojowym u dzieci. Objawy są
zwykle rozpoznawane między 1 a 2 rokiem życia, ale wiele dzieci nie jest w pełni
zdiagnozowanych aż do późnego wieku. Objawy te towarzyszą człowiekowi przez całe jego
życie. Każda osoba z autyzmem jest zupełnie inna. Do niedawna termin "zaburzenia ze
spektrum autyzmu" (ASD) był dzielony na podgrupy - zaburzenie autystyczne, dziecięce
zaburzenie dezintegracyjne, zespół Aspergera i całościowe zaburzenie rozwojowe.
Zaburzenia te mają pewne wspólne objawy, ale jednocześnie różnią się od siebie. Zespół
Aspergera jest złożonym zaburzeniem rozwojowym, które jest uważane za najbliższe
autyzmowi zarówno ze względu na objawy, jak i prawdopodobne przyczyny. Osoby z
zespołem Aspergera mają największe trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
interpersonalnych, ale w przeciwieństwie do autyzmu osoby z tym zaburzeniem nie mają
znaczących opóźnień w rozwoju językowym czy poznawczym. Pozostałe podgrupy różnią się
głównie występowaniem lub brakiem głównych objawów - upośledzenia społecznego,

9"Portret

Stephy Langui" został stworzony w 1961 roku przez belgijskiego malarza Rene Magritte'a w stylu surrealistycznym.
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deficytów mowy/komunikacji, powtarzających się zachowań i kompulsywności oraz utraty
wcześniej nabytych umiejętności.
Aby zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko dla osób z autyzmem, pracownicy
muzeum powinni być zaznajomieni z głównymi cechami spektrum, aby mogli odpowiednio
reagować na potrzeby ludzi. Osoby z autyzmem, wchodząc do instytucji kultury, najczęściej
przebywają w towarzystwie członka rodziny. Podobnie jak w przypadku innych
niepełnosprawności, ważne jest, aby osoby ze spektrum autyzmu były odpowiednio
poinformowane o udogodnieniach dostępnych dla nich w instytucji kultury, tak aby mogły
jak najlepiej zorganizować swoją wizytę.
Osoby ze spektrum autyzmu mogą wykazywać następujące cechy - w różnych
konfiguracjach i w różnym stopniu:


Pozornie niestosowny śmiech lub chichot;



Bez strachu przed zagrożeniem;



Nadwrażliwość na bodźce sensoryczne;



Trzepotanie rękami lub inne powtarzające się czynności;



Pozorny brak świadomości, że ktoś do nich mówi;



Brak wrażliwości na ból;



Unikanie kontaktu wzrokowego;



Preferowanie samotności;



Trudności w wyrażaniu swoich potrzeb;



Przywiązanie do przedmiotów;



Spowolnienie mowy lub komunikacja niewerbalna;



Niewłaściwa reakcja lub brak reakcji na dźwięki;



Powtarzające się kręcenie zabawkami lub przedmiotami;



Powtarzanie usłyszanych słów lub zdań;



Trudności w relacjach z innymi lub brak zainteresowania innymi ludźmi w ogóle.

Tabela przedstawia najważniejsze metody i narzędzia, które wspierają osoby z
niepełnosprawnościami
Osoby w spektrum autyzmu

Bariery do pokonania

Metody i narzędzia, które
mogą być pomocne

Osoby w spektrum autyzmu
są bardzo zróżnicowaną
grupą.

Każda osoba ze
spektrum autyzmu jest
inna - postaraj się
zrozumieć, jakie są jej
indywidualne potrzeby.

Pisemny przewodnik z
ilustracjami powinien być
dostępny na stronie
internetowej, aby
przygotować gościa do
wizyty w muzeum.

W 2013 roku klasyfikacja
różnych typów autyzmu
została zmieniona i obecnie
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wszystkie one mieszczą się
w ramach spektrum
zaburzeń autystycznych
(ASD).
Niektóre osoby ze spektrum
autyzmu doświadczają
znacznych opóźnień
rozwoju mowy,
niepełnosprawności
intelektualnej, regresji itp.
Większość osób
autystycznych zmaga się z
wyzwaniami społecznymi i
komunikacyjnymi, ma
nietypowe zachowania i
zainteresowania.
Osoby ze spektrum
autyzmu cechuje myślenie
wizualne i nie reagują one
tak dobrze na mowę i
pismo.
Większość osób
autystycznych jest
nadwrażliwa na dźwięk,
światło i tłumy ludzi.

Trudności w
utrzymaniu kontaktu,
uczestniczeniu w
zajęciach grupowych.
Problemy z
komunikacją opóźnienie lub brak
rozwoju mowy, brak
rozumienia figur
stylistycznych.
Powtarzające się
zachowania, sztywne
rytuały i nawyki,
problemy z
wyobraźnią.
Trudności z
przetwarzaniem
złożonych kombinacji
bodźców
emocjonalnych i
sensorycznych.
Problemy z
odczytaniem wyrazu
twarzy, mowy ciała i
wskazówek
społecznych.
Trudności ze
zrozumieniem zasad i
przepisów.

Ciche pomieszczenie
(sala lub przestrzeń)
wolne od hałasu, z
delikatnym
oświetleniem, do
wykorzystania w
przypadku, gdy osoba
staje się przytłoczona.
Mapy i plany
najważniejszych miejsc –
wejście, toalety, wyjście
itp.
Opiekunowie,
wolontariusze, terapeuci.
Wizualizacje – wykresy,
piktogramy, znaki;
Wystawy i zajęcia
przyjazne sensorycznie.
Zorganizowane
wycieczki dla rodzin w
godzinach najmniejszego
ruchu.
Słuchawki z redukcją
hałasu na życzenie.
Darmowe aplikacje na
Android i Apple z
mapami, znakami,
wskazówkami i
informacjami
sensorycznymi.
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Zabawki sensoryczne
(typu fidget toys) –
można je wykorzystać
podczas
zorganizowanych imprez
dla dzieci.

Zasady, których należy przestrzegać, gdy komunikujemy się z osobami z tej
grupy.
TAK:
- Zachowuj się przyjaźnie, ale nie narzucaj się.
- Zadawaj pytania, aby poznać zainteresowania i potrzeby danej osoby.
- Mów bezpośrednio, krótkimi zdaniami.
- Upewnij się, że rozmówca zrozumiał, co masz na myśli.
- Wykorzystaj zainteresowania gościa, gdy chcesz przekazać wiedzę o dziedzictwie
kulturowym.
- Jeśli dana osoba nie mówi werbalnie, użyj innych sposobów komunikacji.
- Ostrzegaj gościa, jeżeli wystawa ma charakter multimedialny z głośnymi dźwiękami.
NIE:
- Nie żartuj, nie używaj metafor ani ironii.
- Nie zakładaj, że dana osoba nie przetwarza informacji, kiedy do niej mówisz, tylko dlatego,
że nie odpowiada.
- Nie zniechęcaj się ani nie obrażaj, jeśli gość unika kontaktu wzrokowego.
- Nie podejmuj żadnych działań na własną rękę, jeśli nie radzisz sobie z czyimś zachowaniem.
- Nie zwracaj uwagi na powtarzające się ruchy gościa, jeśli nie zwiększają się one w sposób
progresywny.
- Nie podchodź do gościa gwałtownie i nie dotykaj go bez jego zgody.

Demonstracja:
1) Osoby ze spektrum autyzmu cechuje myślenie wizualne i najlepszym sposobem nauki
dla nich są obrazy. Najłatwiejszymi słowami do nauki są rzeczowniki, ponieważ są one
bezpośrednio związane z obrazem.
Ta demonstracja pokazuje zdjęcia z badania CalTech z 2018 roku, ilustrujące, jak
osoby autystyczne widzą obrazy w porównaniu do widzów neurotypowych.
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Obrazy pokazują, co przyciągało wzrok uczestników, przy czym czerwone obszary
pokazują najczęściej oglądane miejsca. Po lewej stronie można zobaczyć wyniki
uczestników ze spektrum autyzmu.
Jednym z ważnych wniosków jest fakt, że osoby autystyczne zazwyczaj nie patrzą na
twarze - mają tendencję do skupiania wzroku w centrum obrazu, nawet jeśli na
zdjęciu znajdują się inne obiekty. Wiedza ta może być przydatna, gdy organizowana
jest specjalna wycieczka dla osób ze spektrum autyzmu - ważne jest, aby wiedzieć, że
nie patrzą one w typowy sposób na większość rzeczy, w tym na sztukę i artefakty
kulturowe.
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Zadania:
1) Grupa uczestników szkolenia dzieli się na zespoły dwuosobowe (pary). Mają oni 15
minut na omówienie i zorganizowanie wydarzenia (prezentacji, wycieczki,
warsztatów) dla grupy 5 dzieci ze spektrum autyzmu (w wieku 12 lat). Poproś
zespoły, aby opisały, a następnie podzieliły się najważniejszymi rzeczami, które
należy zrobić przed i w trakcie imprezy. Zespoły powinny przedyskutować to między
sobą i na koniec opracować wspólny plan.
2) Wyobraźmy sobie, że mamy gościa z ASD, który zaczyna czuć się przytłoczony i
zaczyna przeżywać autystyczne załamanie nerwowe. Ta osoba jest ze swoją rodziną
– członek rodziny podchodzi i prosi cię o pomoc. Co zrobisz?
3) Spróbuj opisać przestrzeń wystawienniczą zaprojektowaną w sposób przyjazny dla
osób z autyzmem. Jak ona wygląda? Jakie są eksponaty? W jaki sposób
zorganizowana jest przestrzeń?

Przykłady praktyk integracyjnych:
 Poranek w Muzeum w Smithsonian Institution
Poranek w Muzeum to bezpłatny, przyjazny sensorycznie program dla rodzin dzieci,
nastolatków i młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,
zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i innymi zaburzeniami poznawczymi. W wybrane
sobotnie i niedzielne poranki wcześniej zarejestrowane rodziny odwiedzają muzeum
Smithsonian przed jego otwarciem dla zwiedzających, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach
lub zwiedzać wystawy z przewodnikiem.
Programy takie jak Poranek w Muzeum są tak cenne, ponieważ stanowią pierwszy krok
dla osób z określonymi rodzajami niepełnosprawności i są wyrazem szacunku dla
różnorodności, która jest częścią ludzkiej kondycji. – Beth Ziebarth, Dyrektor ds. Dostępu
Smithsonian
Więcej informacji pod adresem:
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https://access.si.edu/program/morning-museum
 Programy Ranne Ptaszki i Nocne Sowy w Londyńskim Muzeum Nauki
Koncepcja tego programu jest podobna do Poranka w Muzeum, lecz Londyńskie
Muzeum Nauki oferuje dwa oddzielne programy dla dzieci oraz dla dorosłych i młodzieży w
wybrane soboty przez cały rok. Ranne Ptaszki to przyjazne sensorycznie wydarzenie dla
rodzin z dziećmi w wieku 4-15 lat, rozpoczynające się o godzinie 8:00, z dostępem do
wybranych galerii i dodatkowymi atrakcjami. Nocne Sowy to wieczorne wydarzenie dla
dorosłych (powyżej 16 roku życia), którzy potrzebują spokojniejszego otoczenia, aby cieszyć
się muzeum. Wcześniej zarejestrowani goście Nocnych Sów są przyjmowani od 18.45 do
22.30 z dostępem do galerii i mnóstwem zabawnych warsztatów i ekscytujących pokazów.
Ranne Ptaszki są fantastyczne, ponieważ jest o wiele mniej głośno, jest o wiele mniej
tłoczno, dzieci mogą być o wiele bardziej skoncentrowane na zajęciach. – rodzic, Ranne
Ptaszki
Oznacza to również, że w Muzeum jest wiele innych rodzin z dziećmi ze spektrum
autyzmu, więc rodziny te mogą przebywać razem w środowisku, w którym czują się
swobodnie. – Claire Hazell, Specjalista ds. wydarzeń specjalnych
Więcej informacji pod adresem:
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/early-birds
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/night-owls
 Metro Detektywi w New York Transit Museum
Metro Detektywi to program pozaszkolny w New York Transit Museum, który
wykorzystuje wspólne zainteresowanie pociągami wśród dzieci ze spektrum autyzmu
jako środek zachęcający do interakcji rówieśniczych, radzenia sobie w sytuacjach
społecznych i rozwijania pewności siebie poprzez sesje zorientowane na cel.
Współpracując w grupie, Detektywi ćwiczą różne formy zaangażowania społecznego.
Cotygodniowe sesje prowadzone są przez profesjonalistę przeszkolonego w zakresie
wsparcia osób z ASD oraz edukatora Transit Museum.
Metro Detektywi to wspaniały program dla dzieciaków ze spektrum autyzmu. W
trakcie tego programu mój syn zdobył umiejętności społeczne, których nie zdobyłby w
szkole. Jest w stanie nawiązać kontakt z rówieśnikami w szkole i poza nią, jest bardziej
pewny siebie w komunikacji z innymi. – Zena Moore, rodzic - Metro Detektywi
Więcej informacji pod adresem:
https://www.nytransitmuseum.org/learn/subwaysleuths/
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WNIOSKI
Mamy nadzieję, że ten program szkoleniowy stanowi krok naprzód na drodze do
otwarcia instytucji kultury na potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ten
cel można osiągnąć tylko poprzez wymianę dobrych praktyk i wiedzy między instytucjami na
całym świecie. Istnieje już wiele dobrych przykładów udanych programów i wprowadzania
nowych technologii, które przynoszą zwiedzającym coraz bardziej autentyczne
doświadczenia podczas zapoznawania się z dziedzictwem kulturowym. Dzięki temu
krótkiemu szkoleniu otwieramy drzwi do interakcji i komunikacji, co zaowocuje bardziej
pozytywnymi doświadczeniami zarówno dla zwiedzających, jak i dla organizatorów imprez
kulturalnych.
* Na koniec dnia rozdaj uczestnikom szkolenia prosty TEST. W ten sposób mogą sprawdzić
swój postęp i poczuć się pewniej w swoich umiejętnościach zaspokajania potrzeb gości w
swoich instytucjach kultury.

Pytania testowe:
1. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim po muzeum naraża osobę niepełnosprawną na
następujące wyzwania (wybierz najlepszą opcję):
A/ Trudności w dotarciu w pobliże muzeów, brak informacji o dostępnej ofercie w
instytucjach kultury, ograniczony dostęp do informacji wizualnej.
B/ Problemy z odczytywaniem wyrazu twarzy, języka ciała i wskazówek społecznych.
C/ Brak podjazdów, wind, toalet dla niepełnosprawnych i nieuważni zwiedzający zasłaniający
widok na zbiory.
D/ Brak wydarzeń specjalnych i programów w muzeum, brak wózków inwalidzkich do
wypożyczenia i trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi zwiedzającymi.
2. Która z poniższych grup publiczności muzealnej z największym prawdopodobieństwem
posługuje się lokalnym lub międzynarodowym językiem migowym?
A/ głusi
B/ osoby dotknięte głuchotą kulturową
C/ niedosłyszący
D/ osoby z autyzmem
3. Jakie byłoby najbardziej przydatne narzędzie/narzędzia muzealne dla osoby
niedosłyszącej?
А/ Tłumaczenie na język migowy
B/ Multimedialne podpisy kodowane
C/ Pętla indukcyjna
D/ Materiały drukowane
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4. Które z poniższych zachowań są niewłaściwe podczas komunikowania się z gościem
niesłyszącym/niedosłyszącym?
A/ Odwracanie głowy w różne strony i zasłanianie twarzy dłońmi
B/ Rozmawianie z tłumaczem zamiast z gościem
C/ Rozmawianie normalnym tonem głosu
D/ Robienie przerw podczas mówienia
5. Osoby w spektrum autyzmu...
A/ Posiadają myślenie symboliczne i dobrze reagują na figury słowne
B/ Preferują tekst pisany
C/ Mają trudności w interakcjach społecznych
D/ Posiadają myślenie wizualne
6. Która z poniższych rzeczy może przytłoczyć osobę autystyczną?
A/ Głośne dźwięki i zatłoczenie
B/ Dzieła sztuki
C/ Mapy i wykresy
D/ Jaskrawe światło
7. Wypisz 3 udogodnienia/narzędzia muzealne, które są przydatne w zapewnieniu lepszych
doświadczeń osobom ze spektrum autyzmu?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
8. Osoby z zaburzeniami wzroku...
A/ Są niewidome z prawnego punktu widzenia
B/ Nie mają pamięci wzrokowej
C/ Są w stanie dostrzec obecność lub brak światła
D/ Są zróżnicowaną grupą
9. Które z poniższych narzędzi są najbardziej przydatne i mogłyby zostać wdrożone w
muzeum, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością wzrokową?
A/ Wycieczki audio, opisy w alfabecie Braille'a, napisy/podpisy kodowane lub otwarte
B/ Materiały drukowane, modele 3D, dotykanie oryginałów
C/ Opisy dźwiękowe, grafika dotykowa, specjalne programy muzeum
D/ Ścieżki dotykowe, cicha przestrzeń, zorganizowane wycieczki
10. Co należy zrobić, gdy do muzeum, w którym pracujesz, wejdzie osoba niewidoma lub
niedowidząca?
A/ Rozmawiać z tą osobą unikając kontaktu wzrokowego
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B/ Zaznaczyć swoją obecność poprzez podniesienie głosu
C/ Chwycić tę osobę za rękę i oprowadzić ją po muzeum
D/ Przedstawić się i zapytać, czy rozmówca potrzebuje pomocy
11. Wymień 3 praktyki/narzędzia sprzyjające integracji, które mogłyby zostać
wprowadzone w Twojej instytucji kultury:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
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