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ΚΕφάλαιο 1
Πώς θα πρέπει να εκπαιδεύονται τα άτομα που εργάζονται σε πολιτιστικά ιδρύματα;

«Όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους»
Στις λεπτομέρειες, τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά. Γενικά, θα πρέπει να
υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη ισότητα. Ο επισκέπτης με προβλήματα όρασης έχει το
δικαίωμα να επισκεφθεί οποιοδήποτε μουσείο ή γκαλερί τέχνης σε ισότιμη βάση με ένα άτομο
χωρίς αναπηρία.
Αυτή η δήλωση δεν ανήκει μόνο στη σφαίρα των ονείρων. Αποτελεί την ανακεφαλαίωση του
διεθνούς δικαίου που υποστηρίζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Είναι μια ελεύθερη και
ελλιπής παράφραση του άρθρου 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες. Η Σύμβαση δείχνει το δρόμο, αλλά, φυσικά, δεν διευκρινίζει τον τρόπο που
θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό αποτελεί καθήκον όσων εργάζονται σε κάθε πολιτιστικό ίδρυμα: είναι
αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεράσουν για να καταστήσουν το
μουσείο ή την γκαλερί τέχνης όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμα.
Κάθε μειωμένη δυνατότητα τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν διαφορετικές προκλήσεις. Όσον
αφορά τα προβλήματα όρασης, πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες με τρόπο που να
επιτρέπει στα άτομα με χαμηλή όραση ή στους τυφλούς επισκέπτες όχι μόνο να μάθουν κάτι, αλλά
και να βιώσουν κάτι, να απελευθερώσουν τα συναισθήματά τους, έστω και για μια στιγμή. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακουστική περιγραφή, να παρασχεθεί
η δυνατότητα απτικής επαφής με τα πρωτότυπα εκθέματα, να προετοιμαστούν απτικά γραφικά,
μοντέλα ή αντίγραφα.
Οποιαδήποτε από αυτές τις ιδέες είναι σημαντικής αξίας. Μια γκαλερί τέχνης ή ένα μουσείο που
είναι τεχνικά προσβάσιμα και εξοπλισμένα με διάφορα βοηθήματα θα ικανοποιούν πάντα τους
επισκέπτες με αναπηρίες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικότερο είναι η προετοιμασία του προσωπικού. Η προσβασιμότητα των
πολιτιστικών ιδρυμάτων ξεκινά από τους ανθρώπους και, για να είμαστε ειλικρινείς, καταλήγει σε
αυτούς. Οι άνθρωποι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, επειδή είναι αυτοί που συναντούν οι
επισκέπτες με αναπηρίες κατά πρώτο λόγο όταν πηγαίνουν σε ένα μουσείο ή σε μια γκαλερί τέχνης.
Είναι οι υπάλληλοι των πολιτιστικών ιδρυμάτων που πρέπει να καθιστούν προσβάσιμα
μια δεδομένη εκδήλωση ή ένα χώρο. Πρέπει να αποστέλλουν προσκλήσεις ή πληροφορίες. Και είναι
αυτοί που από τους οποίους θα ζητηθεί υποστήριξη για την πρόσβαση στο γραφείο έκδοσης
εισιτηρίων, στο βεστιάριο ή στην έκθεση. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν πώς να
υποστηρίξουν ένα άτομο με συγκεκριμένη αναπηρία που έρχεται στο μουσείο. Οι γνώσεις τους θα
πρέπει να ενισχύονται από την προθυμία τους να συναντήσουν αυτούς τους επισκέπτες. Αυτή
η προθυμία και ετοιμότητα για άμεση επαφή με άτομα με αναπηρίες δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί.
Όταν οι υπάλληλοι ενός μουσείου ή μιας γκαλερί τέχνης είναι ανοικτοί σε αυτή την επαφή, το
ίδρυμα αναπόφευκτα είναι ανοικτό σε ευρύτερο κοινό.

Αυτή η ιδέα είναι ιδιαίτερα εύστοχη όταν πρόκειται για επισκέπτες με προβλήματα όρασης. Η
τύφλωση ή τα προβλήματα όρασης δεν εμποδίζουν την εξερεύνηση ενός πολιτιστικού χώρου εάν
και όταν υπάρχει ένα άτομο με κανονική όραση που είναι πρόθυμο και έτοιμο να μοιραστεί τη
γνώση και το χρόνο του. Κάθε άτομο με όραμα, όρεξη και γνώση για να φέρει εις πέρας το καθήκον
αυτό θα γίνει ένας άριστος ξεναγός για τους τυφλούς και τα άτομα με χαμηλή όραση σε
οποιοδήποτε πολιτιστικό ίδρυμα. Το άνοιγμα των μουσείων ή γκαλερί τέχνης στις ανάγκες των
ατόμων με προβλήματα όρασης θα πρέπει, συνεπώς, να ξεκινήσει με εκπαίδευση και εργαστήρια
για όλο το προσωπικό ενός δεδομένου ιδρύματος. Κανείς δεν θα πρέπει να μένει εκτός: το
προσωπικό ασφαλείας, οι πωλητές εισιτηρίων, τα άτομα που εργάζονται στο βεστιάριο ή για τη
φύλαξη της έκθεσης είναι εξίσου σημαντικοί με τους εκπαιδευτικούς και τους ξεναγούς. Ο καθένας
από αυτούς μπορεί σε κάποια στιγμή να αποτελέει εκπρόσωπο του ιδρύματος, μέσω της οποίας
εκπροσώπησης ένας τυφλός ή ένα άτομο με προβλήματα όρασης θα αντιληφθεί ένα συγκεκριμένο
μουσείο ή μια γκαλερί τέχνης.
Είναι αυτονόητο ότι τα εργαστήρια και οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται
στις ειδικές ανάγκες των μεμονωμένων μελών του προσωπικού, αλλά η ιδανική κατάσταση
είναι αυτή στην οποία όλοι διαθέτουν βασικές γνώσεις. Και αφού εκπαιδευτούν, οι ανοικτόμυαλοι
άνθρωποι εργάζονται σε ένα μουσείο ή γκαλερί τέχνης και θα φροντίζουν ώστε οι επισκέπτες με
προβλήματα όρασης να αισθάνονται όπως όλοι οι άλλοι που επισκέπτονται την έκθεση. Αυτή η
εμπειρία της κανονικότητας είναι η ουσία όλων των προσπαθειών για την επίτευξη του πολιτισμού
χωρίς φραγμούς.

Κεφάλαιο 2
Γλωσσάριο βασικών όρων

1. Προσβάσιμα πολυμέσα
Ως πολυμέσα θεωρούνται τα αρχεία ήχου, τα βίντεο, τα κινούμενα σχέδια, οι
συλλογές φωτογραφιών. Το επίπεδο προσβασιμότητας ορίζεται από το πρότυπο WCAG 2.0 και
περιλαμβάνει: εναλλακτικό κείμενο για αρχεία ήχου (μεταγραφή) και αρχεία γραφικών και
φωτογραφίες (εναλλακτικό κείμενο, περιγραφή), υπότιτλους για τους κωφούς και τους βαρήκοους
καθώς και ακουστική περιγραφή για αρχεία βίντεο. Μια άλλη μορφή δημιουργίας αρχείων βίντεο
είναι η παροχή της ερμηνείας τους στη νοηματική γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους κωφούς
σε μια συγκεκριμένη χώρα και η δημιουργία υπότιτλων για ταινίες που έχουν εγγραφεί σε μια
νοηματική γλώσσα.
2. Προσβάσιμη τουαλέτα
Τουαλέτα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, κοντά στον τόπο της εκδήλωσης, στο εσωτερικό του
κτιρίου ή για μια εκδήλωση σε εξωτερικό χώρο, τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη σε
επίπεδο έδαφος, χωρίς εμπόδια ή σκάλες, με επαρκή εσωτερικό χώρο για τον χειρισμό αναπηρικού
αμαξίδιου και με κατάλληλες εγκαταστάσεις και χειρολισθήρες.
3. Προσβάσιμος ιστότοπος
Ιστότοπος χωρίς φραγμούς για άτομα με αναπηρίες που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το
πρότυπο WCAG 2.0 ο οποίος, στην Πολωνία, προσδιορίζεται στο Παράρτημα 4 του εθνικού
κανονισμού πλαισίου διαλειτουργικότητας. Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι νομικά
δεσμευτική από το 2012. Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να είναι προσβάσιμοι όλοι οι ιστότοποι των
φορέων που επιτελούν δημόσια καθήκοντα.
Εξασφάλιση του επιπέδου προσβασιμότητας σημαίνει ότι τηρείται το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301
549 V1.1.2 (2015-04). Το ευρωπαϊκό πρότυπο περιλαμβάνει το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Είναι εφικτή
η δωρεάν λήψη του από τον ιστότοπο ETSI (στα αγγλικά).
Το πρότυπο WCAG ενημερώθηκε πρόσφατα στην έκδοση 2.1 και λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων,
τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης που σχετίζονται με την περιήγηση στο διαδίκτυο,
αλλά καμία νομοθεσία στην Ευρώπη δεν αναφέρεται ακόμη σε αυτό το πρότυπο.
4. Βοηθητικά συστήματα ακοής
Τεχνικές συσκευές όπως συστήματα FM και βρόχοι επαγωγής ήχου που βελτιώνουν την κατανόηση
του λόγου των χρηστών βοηθημάτων ακοής.

5. Ακουστική Περιγραφή (AD)
Σύμφωνα με τους νόμους για τα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για λεκτική περιγραφή της εικόνας
και του οπτικού περιεχομένου μιας οπτικοακουστικής εκπομπής, που προορίζεται για άτομα με
προβλήματα όρασης και ενσωματώνεται σε μια εκπομπή ή διανέμεται ταυτόχρονα με αυτήν. Ο
ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την ακουστική περιγραφή έργων τέχνης ή εκδηλώσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, η AD είναι μια λεκτική περιγραφή οπτικού περιεχομένου που προορίζεται για άτομα
με προβλήματα όρασης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ακουστική περιγραφή μπορεί να γίνεται
«ζωντανά», από ένα άτομο που συνοδεύει ένα άτομο με προβλήματα όρασης ή να διατίθεται υπό
τη μορφή ενός ηχητικού αρχείου (το αρχείο λαμβάνεται από έναν ιστότοπο, μεταφορτώνεται στον
ακουστικό οδηγό ή διατίθεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που είναι προσβάσιμος για ένα άτομο
με προβλήματα όρασης).
6. Γραφή Braille
Σύστημα σημάτων (όχι γλώσσα) που σχεδίασε ο Louis Braille για χρήση από τους τυφλούς. Κάθε
σήμα είναι ένας συνδυασμός έξι ανάγλυφων κουκίδων, το μέγεθος των οποίων τυποποιείται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Marburg Medium που συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
χαρακτήρες της γραφής Braille δεν πρέπει να αυξάνονται ή να μειώνονται. Και στις δύο
περιπτώσεις το
κείμενο καθίσταται δυσανάγνωστο. Τα μεμονωμένα γράμματα, οι
μεμονωμένοι αριθμοί και χαρακτήρες στο σύστημα Braille αποτελούν συνδυασμό κουκκίδων σε ένα
σύστημα έξι κουκίδων.
Η γραφή Braille καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από το τυπικό κείμενο λόγω του μεγέθους των
χαρακτήρων και της ανάγκης χρήσης ειδικών χαρακτήρων που υποδηλώνουν τη χρήση κεφαλαίων,
αριθμών κ.λπ. Η σελίδα A4 περιλαμβάνει 25 γραμμές 40 χαρακτήρων έκαστη. Η προετοιμασία του
κειμένου για γραφή Braille απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.
7. Ευανάγνωστο κείμενο
Έντονα απλοποιημένη μορφή γραπτού μηνύματος για ευκολότερη κατανόηση, που
προορίζεται κυρίως για άτομα με νοητική υστέρηση. Ωστόσο, τα ευανάγνωστα κείμενα δεν
απευθύνονται μόνο στα άτομα αυτά. Αυτά τα κείμενα μπορεί επίσης να είναι χρήσιμα για ορισμένα
άτομα με αυτισμό, για αλλοδαπούς, άτομα με περιορισμένες πηγές νέου λεξιλογίου ή άτομα με
δυσκολίες ανάγνωσης, καθώς και για κωφούς χρήστες νοηματικής γλώσσας για τους οποίους η
πολωνική γλώσσα δεν είναι η μητρική.
Η διαδικασία παραγωγής ευανάγνωστων κειμένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα άτομα στα οποία
απευθύνεται η επικοινωνία. Πρόσθετα στοιχεία των μηνυμάτων που δημιουργούνται σύμφωνα με
τις αρχές του ευανάγνωστου κειμένου είναι οι εικόνες. Αυτές υποστηρίζουν την κατανόηση του
κειμένου.

Οι αρχές του ευανάγνωστου κειμένου αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο «Easy-to-read: Inclusion
Europe»1. Σε αυτό ορίζεται, μεταξύ άλλων, η επιλογή του λεξιλογίου, ο τρόπος διατύπωσης των
προτάσεων, ο τύπος και το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, η σύνθεση του
κειμένου στον ιστότοπο, η χρήση φωτογραφιών, απεικονίσεων και συμβόλων. Οι πιο σημαντικές
αρχές περιλαμβάνουν τη χρήση λέξεων που είναι εύκολα κατανοητές: τις ίδιες λέξεις για την
περιγραφή των ίδιων πραγμάτων, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή,
παραλείποντας μεταφορές, δανεισμούς, συντομογραφίες, μεγάλους αριθμούς, χρησιμοποιώντας
σύντομες καταφατικές προτάσεις, κατά προτίμηση στην ενεργητική φωνή, τις πληροφορίες
παραγγελιών με τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητές (νέα πρόταση σε νέα γραμμή, χωρίς
μετακίνηση λέξεων, συλλαβικό διαχωρισμό, επικεφαλίδες), χωρίς γραφικά ή στοιχεία φόντου
πουδυσχεραίνουν την ανάγνωση, με κατάλληλη αντίθεση, σε γραμματοσειρά sans-serif (π.χ. στην
περίπτωση νέας φράσης σε νέα γραμμή, χωρίς μεταφορά λέξεων, συλλαβικό διαχωρισμό,
επικεφαλίδες). Arial, Tahoma, Verdana), μεγέθους τουλάχιστον 14, τυπική γραμματοσειρά (π.χ.
χωρίς υπερβολική μεγέθυνση ή μείωση των διαστημάτων μεταξύ των χαρακτήρων).
Το ευανάγνωστο κείμενο δεν είναι το ίδιο με την απλή γλώσσα, που χρησιμοποιείται στη δημόσια
επικοινωνία και επιτυγχάνεται με τη διαδικασία απλούστευσης του κειμένου. Στην περίπτωση του
τελευταίου, το κείμενο θα πρέπει να συντάσσεται ούτως ώστε το περιεχόμενό του να είναι προσιτό
(κατανοητό) για το αποκαλούμενο μαζικό ακροατήριο (δηλ. από το μέσο πολίτη). Στις αλλαγές
περιλαμβάνεται το λεξιλόγιο, η δομή των προτάσεων και της σύνταξης, καθώς και η σύνθεση
του κειμένου. Τα στοιχεία αυτά σχεδιάζονται ώστε να εξασφαλίζουν ταχεία πρόσβαση στις
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. Εισάγονται με βάση έναν κατάλογο κατευθυντήριων
γραμμών και σε συνεννόηση με τον συντάκτη. Η απλούστευση του κειμένου δεν αφορά το
ουσιαστικό περιεχόμενό του.
Μία από τις παραμέτρους για τον έλεγχο της προσβασιμότητας κειμένων σε λεξικό και συντακτικό
επίπεδο είναι ο δείκτης fog index. Αυτός καθορίζει τον αριθμό των ετών εκπαίδευσης που
απαιτούνται για την κατανόηση του κειμένου. Λαμβάνει υπόψη το μήκος των προτάσεων και το
ποσοστό των μακρών (δυνητικά δύσκολων) λέξεων - στα πολωνικά, των τετρασύλλαβων λέξεων..
Είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου, στις ιστοσελίδες logios.pl, jasnopis.pl. Κατά την
απλούστευση κειμένου, οι δυνητικά δύσκολες λέξεις αφαιρούνται (χωρίς απώλεια του νοήματος) ή
αντικαθίστανται από πιο δημοφιλή συνώνυμα. Οι πιο σημαντικές πληροφορίες επισημαίνονται με
έντονους χαρακτήρες.
8. Βρόχος επαγωγής
Σύστημα υποβοήθησης της ακοής που μπορεί να εγκατασταθεί σε αίθουσες, σημεία εξυπηρέτησης
ή για ατομική χρήση. Μεταδίδει τον ήχο από την πηγή σε ένα ακουστικό εξοπλισμένο με τηλεπηνίο.
Βελτιώνει σημαντικά την ευκολία κατανόησης του λόγου. Οι απαιτήσεις για τα συστήματα βρόχου
επαγωγής ήχου καθορίζονται στο πρότυπο PN-EN 60118-4.

1

Easy-to-read: Inclusion Europe, http://easy-to-read.eu/pl/european-standards/, διαθέσιμο στα πολωνικά
http://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informacja-dla-wszystkich-internet_0.pdf

9. Μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία
Ειδικά προετοιμασμένο και διαμορφωμένο κείμενο για άτομα με προβλήματα όρασης, τυπωμένο
σε πολύ μεγαλύτερη (16-18 +) γραμματοσειρά sans-serif (π.χ. Arial, Tahoma, Verdana), με πρόσθετη
μορφοποίηση ώστε το έγγραφο να είναι σαφές και ευανάγνωστο, π.χ.: Arial, Tahoma, Verdana:
εσοχή 1,25 cm, ευθυγράμμιση του κειμένου προς τα αριστερά, παρουσίαση του υλικού σε συμπαγή
μπλοκ, διάταξη του κειμένου χωρίς στήλες, καθορισμένο μήκος γραμμής περίπου 40 χαρακτήρων,
χρήση χρωμάτων αντίθεσης.
10. Άτομο με αναπηρία
Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCPRD): «Στα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες
σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα
εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε
ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα». Αυτός ο ορισμός είναι ευρύτερος από τον ορισμό ενός ατόμου με
αναπηρίες που χρησιμοποιείται στην πολωνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το νόμο για την
επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες
(Επίσημα Εφημερίδα 2011, αριθ. 127, σημ. 721, όπως τροποποιήθηκε) αναφέρεται ο εξής ορισμός
ενός ατόμου με αναπηρία: «Τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα των οποίων η σωματική, ψυχική
ή νοητική κατάσταση τα εμποδίζει, περιορίζει ή αποτρέπει, μόνιμα ή περιοδικά, από την εκπλήρωση
των κοινωνικών τους ρόλων και, ειδικότερα, περιορίζει την ικανότητά τους για εκτέλεση
αμειβόμενης εργασίας».
11. Προ-οδηγός
Κείμενο που περιέχει μια περιγραφή του τρόπου χρήσης ενός δεδομένου χώρου ή μιας δεδομένης
εκδήλωσης.
Παρουσιάζει βήμα προς βήμα την περιγραφή όλων των τεκταινόμενων από την αρχή έως το
τέλος της εκδήλωσης. Ξεκινά με πληροφορίες σχετικά με την άφιξη στο χώρο της εκδήλωσης, π.χ.
είσοδος στο κτίριο, αγορά εισιτηρίων, βεστιάριο, τουαλέτες, διαδρομές εκκένωσης, περιγραφή της
έκθεσης. Θα πρέπει να περιέχει όλες τις πιο σημαντικές οργανωτικές πληροφορίες που μπορεί να
σας βοηθήσουν. Το περιεχόμενο του οδηγού θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές των
ευανάγνωστων κειμένων και να συνοδεύεται με φωτογραφίες.
12. Ήσυχος χώρος
Αίθουσα για άτομα με υπερευαισθησία σε αισθητήρια ερεθίσματα (π.χ. πλήθος, θόρυβος, φως,
θερμοκρασία), το οποίο προορίζεται για παροχή της δυνατότητας ανάπαυσης και ηρεμίας, π.χ. για
ένα άτομο με αυτισμό. Η ύπαρξη υπερβολικού αριθμού ερεθισμάτων μπορεί να
προκαλέσει υπέρμετρη αναστάτωση, απόσπαση της προσοχής ή άγχος. Συνιστάται ο ορισμός μιας
χωριστής αίθουσας (ενός χωριτού χώρου), κατάλληλα ηχομονωμένου και απαλά φωτισμένου.

Συνιστάται ο εξοπλισμός του χώρου αυτού με ακουστικά ακύρωσης θορύβου. Είναι σημαντικό κάθε
μέλος του προσωπικού να γνωρίζει πού βρίσκεται ο ήσυχος χώρος και να είναι σε θέση να υποδείξει
τον συντομότερο δρόμο προς αυτόν.
13. Υπότιτλοι για τους κωφούς και τους βαρήκοους (Κλειστοί υπότιτλοι – CC)
Υπότιτλοι που είναι μια μεταγραφή με βάση το κείμενο διαλόγων ή αφηγήσεων, συμπληρωμένη με
αναγνώριση χαρακτήρων και περιγραφές σημαντικών ηχητικών εφέ και μουσικής. Ο αριθμός των
γραμμών κειμένου στην οθόνη, ο χρόνος εμφάνισής τους, οι κανόνες για τη διάταξη τους, ένα
σύνολο γραμματοσειρών και χρωμάτων ρυθμίζονται από πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες για τη
σύνταξη υποτίτλων για τους κωφούς και τους βαρήκοους.
14. Απτικά γραφικά
Γραφική απεικόνιση και αναπαράσταση της πραγματικότητας με χρήση κλίμακας, αναλογιών και
γενίκευσης, προσβάσιμη με την αφή και την όραση για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα
όρασης. Τα απτικά γραφικά επιτρέπουν στους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης να
γνωρίζουν, να κατανοούν και να αναδομούν την πραγματικότητα. Για την ανάγνωσή τους
απαιτούνται κατάλληλες δεξιότητες και πρακτική από τα άτομα στα οποία απευθύνονται.
15. Καθολικός σχεδιασμός
Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
(UNCPRD), καθολικός σχεδιασμός «σημαίνει τον σχεδιασμό προϊόντων, περιβάλλοντων,
προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους
ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός
σχεδιασμός. Ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού και
συσκευών για ειδικές ομάδες ατόμων με αναπηρία, όταν αυτό είναι απαραίτητο».
16. WCAG 2.0
Το πρότυπο WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, είναι ένα έγγραφο στο οποίο ορίζονται και
περιγράφονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του
παγκόσμιου ιστού. Το έγγραφο αυτό αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C)
και σε αυτό ορίζονται οι αρχές για τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου που είναι
προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από την ηλικία, την αναπηρία, τον πλούτο,
τον εξοπλισμό ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται. Οι τέσσερις πιο σημαντικές αρχές του WCAG
είναι ότι το κείμενο πρέπει να είναι: αντιληπτό, λειτουργικό, κατανοητό και εύρωστο.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές υποδιαιρούνται περαιτέρω σε τρία επίπεδα προσβασιμότητας Α,
ΑΑ και ΑΑΑ. Η τελευταία αναθεώρησή τους είναι η έκδοση WCAG 2.1. Τα έγγραφα της W3C δεν
έχουν καμία νομική ισχύ από μόνα τους, αλλά αποτελούν την ουσιαστική βάση των ευρωπαϊκών και
διεθνών προτύπων - επί του παρόντος στην έκδοση WCAG 2.0.

Κεφάλαιο 3
Συχνές Ερωτήσεις

1. Προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα όρασης
1.1 Πώς θα πρέπει να ετοιμάζονται τα απτικά υλικά;
Τα απτικά υλικά μπορείτε να τα ετοιμάζετε μόνοι σας, ή μπορεί να γίνεται η ανάθεση της
ετοιμασίας τους σε μια εξωτερική εταιρεία. Στην πρώτη περίπτωση, πιθανότατα θα
δημιουργηθεί ένα αντίγραφο χαμηλού προϋπολογισμού ενός εκθέματος χρησιμοποιώντας χαρτί,
κόλλα ή πλαστελίνη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μποροεί να χρησιμοποιηθεί ένα τρισδιάστατο
μοντέλο ή μόνιμα απτικά γραφικά από πλαστικό. Εάν αποφασίσετε να εργαστείτε μόνοι σας, θα
πρέπει να έχετε υπόψη ότι τα απτικά υλικά πρέπει να είναι, κατά πρώτο λόγο, λειτουργικά, έτσι
ώστε κατά την προετοιμασία ενός αντιγράφου μιας εικόνας ή ενός γλυπτού, η προσοχή να
εστιάζεται στα πιο σημαντικά στοιχεία, όπως τα περιγράμματα του προσώπου, αλλά να μην
αναπαριστώνται απαραίτητα όλες οι ρυτίδες. Τα απτικά υλικά πρέπει να είναι σχετικά ανθεκτικά,
επομένως είναι προτιμότερη η χρήση μιας ισχυρής κόλλας, για παράδειγμα, από το μαλακό
πλαστικό. Και τέλος: τα απτικά υλικά πρέπει να αποδίδονται σε κλίμακα, κατά την
προετοιμασίας ενός αντιγράφου πρέπει να σμικρύνονται ή να μεγεθύνονται αναλογικά τα στοιχεία
και η απόσταση μεταξύ των επιμέρους λεπτομερειών.
Τα απτικά γραφικά είναι δισδιάστατα γραφικά στα οποία τα σημαντικότερα στοιχεία του έργου
τέχνης επισημαίνονται με ανάγλυφα υλικά. Θα ρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διατηρούνται
οι αναλογίες του έργου τέχνης. Τα απτικά γραφικά μπορείτε να τα δημιουργήσετε μόνοι σας
χρησιμοποιώντας μια ταινία απτικών γραφικών ή με ανάθεση της προετοιμασίας τους σε μια
εξωτερική εταιρεία. Η προετοιμασία του πρώτου απτικού γραφικού είναι πιο δαπανηρή, οπότε εάν
τα παραγγέλνετε ήδη αξίζει να λαμβάνετε περισσότερα αντίγραφα.
Συχνά χρησιμοποιούνται χωρικά μοντέλα για την παρουσίαση αστικών χώρων και κτιρίων των
ιδρυμάτων. Πρόκειται για μια συλλογή από τρισδιάστατα πρωτότυπα αντίγραφα των αντικειμένων
που βρίσκονται σε μια δεδομένη περιοχή. Το μοντέλο κατασκευάζεται συνήθως από εταιρείες που
ειδικεύονται σε αυτή τη διαδικασία.
Τα τρισδιάστατα μοντέλα είναι τρισδιάστατα αντίγραφα των πρωτότυπων εκθεμάτων.
Δημιουργούνται για μεγάλα ή πολύ μικρά αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά
αγγίζοντας το πρωτότυπο, π.χ. κτίρια, μεγάλα μνημεία ή μικρογραφίες. Τα τρισδιάστατα μοντέλα θα
λειτουργήσουν επίσης καλά ως αντίγραφα αντικειμένων των οποίων το άγγιγμα απλά
απαγορεύεται, όπως είναι τα πολύ εύθραυστα ή εξαιρετικά πολύτιμα γλυπτά. Τα τρισδιάστατα
μοντέλα είναι πολύ δημοφιλή στους επισκέπτες με προβλήματα όρασης, αλλά η δημιουργία
τέτοιων αντικειμένων συνήθως συνδέεται με σχετικά υψηλό κόστος ή απαιτεί χρόνο και
χειρωνακτικές δεξιότητες. Μία από τις φθηνότερες εκδοχές τρισδιάστατων μοντέλων είναι
οι εκτυπώσεις από τρισδιάστατους εκτυπωτές, με τις οποίες το κόστος μειώνεται περισσότερο όταν

έχετε τον δικό σας τρισδιάστατο εκτυπωτή. Όπως συμβαίνει με την περίπτωση των απτικών
γραφικών, το πρώτο αντίγραφο απαιτεί απόδοση του πρωτότυπου αντικειμένου και είναι πάντα το
πιο ακριβό, και κάθε επόμενο αντίγραφο είναι πολύ φθηνότερο.
1.2 Τι είναι προτιμότερο για ένα άτομο με προβλήματα όρασης: η μεμονωμένη επίσκεψη με ακουστικό
οδηγό και απτικούς δείκτες επιφάνειας εδάφους ή η επίσκεψη με ξεναγό;
Η επίσκεψη στην έκθεση με ακουστικό οδηγό και η χρήση των απτικών δεικτών επιφάνειας
εδάφους είναι μια αρκετά βολική κατάσταση και παρέχει στο άτομο με προβλήματα όρασης τη
δυνατότητα της ανεξάρτητης μετακίνησης στο χώρο της έκθεσης. Ωστόσο, οι δείκτες εδάφους
πρέπει να προετοιμάζονταιέτσι ώστε να είναι σαφές σε ποιο σημείο θα πρέπει να ακούγεται η
περιγραφή ενός συγκεκριμένου εκθέματος εάν οι περιγραφές που περιέχονται στον ακουστικό
οδηγό δεν ενεργοποιούνται αυτόματα κοντά στα επιμέρους έργα τέχνης. Ο συνδυασμός του
ακουστικού οδηγού και των απτικών δεικτών επιφανειών βάδισης αποτελεί, επομένως, μια
ικανοποιητική λύση, αλλά η δυνατότητα συνάντησης ενός ικανού ξεναγού που μπορεί να βοηθήσει
τους τυφλούς είναι πάντα μια πιο επιθυμητή κατάσταση, που εξασφαλίζει μια πιο ολοκληρωμένη
περιήγηση στην έκθεση.
1.3 Ποιοι τύποι αντικειμένων που είναι προσβάσιμοι με την αφή είναι περισσότερο δημοφιλείς για τα
άτομα με προβλήματα όρασης: τα πρωτότυπα έργα τέχνης, τα απτικά γραφικά ή τα τρισδιάστατα
μοντέλα των εκθεμάτων;
Ασφαλώς, κάθε άτομο με προβλήματα όρασης τονίζει ότι το πιο επιθυμητό αντικείμενο για απτική
επαφή είναι το πρωτότυπο. Εάν αυτή η επιλογή επιτρέπεται στο πολιτιστικό ίδρυμα, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια από λατέξ. Είναι πιο λεπτά από τα υφασμάτινα, χωρίς ραφές στα άκρα
των δακτύλων. Επιτρέπουν την καλύτερη αίσθηση των κυρτών στοιχείων του αντικειμένου και την
καλύτερη αντίληψή του, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το πρωτότυπο από ρύπους ή ανεπιθύμητη
χημική επιμόλυνση, κάτι που μπορεί να συμβεί με το άγγιγμα των εκθεμάτων με γυμνά χέρια.
Τη δεύτερη θέση στη λίστα προτιμήσεων καταλαμβάνουν τα χωρικά μοντέλα και την τρίτη τα
απτικά γραφικά. Τα τελευταία, ωστόσο, είναι τα φθηνότερα και για την προετοιμασία τους
απαιτείται ο λιγότερος χρόνος. Παρόλα αυτά, είναι πάντα προτιμότερο να καθίσταται προσβάσιμη η
απτική μορφή των εκθεμάτων μέσω απτικών γραφικών παρά να παραλείπεται εντελώς η απτική
αναπαράσταση του αντικειμένου.
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μόνο η αφή μόνο δεν είναι αρκετή για ένα άτομο με
προβλήματα όρασης για να γνωρίσει το αντικείμενο. Εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για
ακουστική περιγραφή και μόνο ο συνδυασμός αυτών των δύο πηγών πληροφοριών παρέχει σε ένα
άτομο με
προβλήματα
όρασης
τη
δυνατότητα να
γνωρίσει ένα
έργο
τέχνης.

1.4 Ξεναγός μουσείου έναντι συνοδού ενός τυφλού: ποιος (και πώς) υποστηρίζει τα άτομα με
προβλήματα όρασης κατά την επίσκεψή τους σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα;
Εάν υπάρχουν πολλά άτομα με προβλήματα όρασης στην έκθεση, είναι βολικό να παρέχεται ένας
συνοδός για κάθε επισκέπτη με προβλήματα όρασης. Ο συνοδός όχι μόνο θα τα βοηθήσει στη
μετακίνησή τους στο κτίριο και την έκθεση, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να περιγράψει τα
αντικείμενα που αγγίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο ξεναγός του μουσείου μπορεί να επικεντρωθεί
αποκλειστικά στην ξενάγηση όλης της ομάδας. Θα πρέπει πάντα να αφιερώνεται λίγος χρόνος για τη
"θέαση" των αντικειμένων επειδή οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να
ακούν ταυτόχρονα τα σχόλια του ξεναγού και την ακουστική περιγραφή του συνοδού.
1.5 Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αρκετός χρόνος για την επίσκεψη που περιλαμβάνει ακουστική
περιγραφή και απτική επαφή με τα εκθέματα;
Κάθε επίσκεψη με ακουστική περιγραφή και απτική επαφήμε τα εκέματα διαρκεί περισσότερο από
μια παραδοσιακή επίσκεψη στην έκθεση. Η περιγραφή και η διάθεση για άγγιγμα ενός
αντικειμένου μπορεί να διαρκέσει έως και αρκετά λεπτά και η όλη ξενάγηση δεν θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερης διάρκειας από την κανονική περιήγηση της έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της
παραδοσιακής μιάμισης ώρας επίσκεψης στην έκθεση είναι δυνατόν να παρουσιαστούν μόνο λίγα
αντικείμενα στους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης, γεγονός που δεν σημαίνει ότι η
επίσκεψη θα θεωρηθεί λιγότερο ελκυστική από αυτούς τους επισκέπτες.
1.6 Ποια θα πρέπει να είναι η διάρκεια μιας ακουστικής περιγραφής για ένα αντικείμενο;
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των ατόμων με προβλήματα όρασης, η διάρκεια μιας
ακουστικής περιγραφής για ένα αντικείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3-4 λεπτά. Αυτό
σημαίνει ότι κατά τη δημιουργία ενός κειμένου AD, το κείμενο αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τους 3600-4000 χαρακτήρες.
1.7 Πώς θα πρέπει να ετοιμάζονται οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από άτομα με προβλήματα
όρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Οι πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καθίστανται προσβάσιμες για τους τυφλούς και
τα άτομα με προβλήματα όρασης εάν όλα τα οπτικοακουστικά υλικά (φωτογραφίες, βίντεο)
συνοδεύονται με ακουστική περιγραφή. Η βασική περιγραφή της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι
συνοπτική και να αποτελείται από 2 - 3 προτάσεις. Σε περίπτωση φωτογραφιών και γραφικών – η
περιγραφή μπορεί να τεθεί σε μορφή εναλλακτικού κειμένου – προσβάσιμου μόνο από άτομα που
χρησιμοποιούν προγράμματα φωνητκού σχολιασμού.
1.8 Μπορούν τα άτομα με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν σε τακτικές ξεναγήσεις μαζί με άτομα
χωρίς αναπηρίες;
Ναι, εάν το επιθυμούν. Τα άτομα με προβλήματα όρασης θα πρέπει να γνωρίζουν, ωστόσο, ότι κατά
τη διάρκεια μιας τέτοιας επίσκεψης δεν θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα ακουστικής περιγραφής

και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα απτικής επαφής με τα εκθέματα. Από την άλλη πλευρά, τα
άτομα χωρίς αναπηρία μπορούν πάντα να συμμετέχουν σε ξεναγήσεις που προετοιμάζονται για
άτομα με προβλήματα όρασης. Ωστόσο, πρέπει να θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας
επίσκεψης θα παρουσιάζονται ακουστικές περιγραφές και επιτρέπεται το άγιγμα των εκθεμάτων
από τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης.

2. Προσβασιμότητα για άτομα με απώλεια ακοής
2.1 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των «εκ γενετής κωφών» και των «ατόμων με επίκτητη κώφωση»;
Ποιοι όροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνταιόταν γίνεται λόγος για ένα κωφό άτομο;
Ο όρος «εκ γενετής κωφός» υποδηλώνει ένα μέλος μιας συγκεκριμένης γλωσσικής μειονότητας ένα άτομο για το οποίο η νοηματική γλώσσα είναι ο πρωταρχικός ή/και ο προτιμώμενος τρόπος
επικοινωνίας. Οι εκ γενετής κωφοί είναι άτομα εντελώς κωφά, βαρήκοα ή παιδιά κωφών ενηλίκων
(CODA). Η αίσθηση της ταυτότητας ενός ατόμου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εδώ, και ο τύπος και
το βάθος της απώλειας της ακοής δεν έχουν σημασία. Ωστόσο, είναι απίθανη η ταύτιστη των
ατόμων με επίκτητη κώφωση με αυτή την κοινότητα. Ο όρος αναφέρεται στην κουλτούρα, σε
αντίθεση με τον πιο ιατρικό όρο «κωφός».
Τα κωφά άτομα, όπως και άλλες πολιτισμικές ομάδες, έχουν τη δική τους γλώσσα, τις παραδόσεις,
τα έθιμα, τους θεσμούς τους και μια αίσθηση ταυτότητάς τους, στην οποία στηρίζεται μια κοινή
ταυτότητα: ο αποκαλούμενος κωφός πολιτισμός. Για τους εκ γενετής κωφούς, η ομιλούμενη
γλώσσα της χώρας τους είναι συνήθως η δεύτερη, ξένη γλώσσα και η γνώση της είναι πολύ
διαφορετική μεταξύ των εκ γενετής κωφών.
Ένα βαρήκοο άτομο μπορεί να έχει εκ γενετής ή επίκτητη απώλεια ακοής. Τα περισσότερα
άτομα αυτής της ομάδας επικοινωνούν προφορικά και χρησιμοποιούν συσκευές όπως βοηθήματα
ακοής, κοχλιακά εμφυτεύματα, συστήματα FM, βρόχους επαγωγής ήχου.
Προσοχή! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον όρο «κωφάλαλος» ή οποιαδήποτε παραλλαγή του που
υπάρχει στη γλώσσα σας! Χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως όρος που υποδήλωνε τους κωφούς,
αλλά σήμερα είναι προσβολή για την κοινότητα των εκ γενετής κωφών που χρησιμοποιεί τη
νοηματική γλώσσα για να επικοινωνήσει.
2.2 Οι κωφοί διαβάζουν τα χείλη;
Όχι. Οι κωφοί δεν διαβάζουν τα χείλη με ακρίβεια, μπορούν ωστόσο να καταλάβουν το γενικό
περιεχόμενο. Μπορείτε να διαβάσετε βιβλία, άρθρα κ.λπ. Όταν διαβάζουμε, υποθέτουμε ότι
καταλαβαίνουμε τα πάντα και ότι όλα είναι ξεκάθαρα. Ωστόσο, στην περίπτωση της χειλανάγνωσης,
είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί 100% αναγνώριση όλων των εκφερόμενων λέξεων. Τα
άτομα με απώλεια ακοής συχνά κατανοούν το μήνυμα γνωρίζοντας το πλαίσιο της
έκφρασης/κατάστασης.
Αυτή η μορφή επικοινωνίας στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζεται στη διαίσθηση.

Η χειλανάγνωση είναι πολύ δύσκολη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί παράγοντες σε μια συζήτηση
που δυσχεραίνουν την κατανόηση του περιεχομένου:







κακός φωτισμός
τριχοφυία του προσώπου
αφύσικα δυνατή/αργή ομιλία: Οι κωφοί μαθαίνουν να διαβάζουν τα χείλη σε φυσικές
συνθήκες, οπότε όταν ο συνομιλητής μιλά γρήγορα και με σύνθετο λεξιλόγιο το
μήνυμα αλλοιώνεται
κατανάλωση φαγητού, μάσημα τσίχλας, κάπνισμα τσιγάρου εν μέσω μιας συνομιλίας
κούνημα του κεφαλιού, κάλυψη του στόματος με το χέρι, στροφή του κεφαλιού.

2.3 Πώς μπορεί κάποιος να γνωρίζει τον τρόπο επικοινωνίας που προτιμά ένα άτομο με απώλεια
ακοής;
Μέσω της παρατήρησης ή με την αναγνωριση του τρόπου επικοινωνίας που επιβάλλει ο
συνομιλητής. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ατόμων, μπορείτε να διαπιστώσετε εάν
κοιτάζουν το στόμα του συνομιλητή τους ή εάν χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα. Μερικές
φορές ένας κωφός μιλά με ασάφεια, αλλά προτιμά να μιλά και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό.
Ως έσχατη λύση, όταν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το μήνυμα, μπορείτε να ζητήσετε από έναν
κωφό να γράψει το μήνυμα σε ένα κομμάτι χαρτί ή σε ένα smartphone.
Εάν δεν είστε σίγουροι για το τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ένα άτομο, απλά ρωτήστε το.
Η ερώτηση μπορεί να φαίνεται άβολη, αλλά στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει μια φιλική
ατμόσφαιρα και θα δώσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης και στις δύο πλευρές.
2.4 Πώς θα πρέπει να γίνεται η συνεργασία με ένα διερμηνέα νοηματικής γλώσσας;
Ο διερμηνέας νοηματικής γλώσσας δεν είναι ο συνοδός ή φροντιστής ενός κωφού. Ο σκοπός της
χρήσης ενός διερμηνέα είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ενός ατόμου που δεν γνωρίζει
τη νοηματική γλώσσα και ενός κωφού. Για την εκτέλεση της δουλειάς του όσο το δυνατόν καλύτερα,
δεν πρέπει να συμμετέχει σε άλλες δραστηριότητες πέραν της διερμηνείας.
Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας πρέπει να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας τους, ο οποίος
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
 Κατάλληλη ένδυση: τα ρούχα θα πρέπει να δημιουργούν αντίθεση με τον τόνο του
δέρματος, έτσι ώστε τα χέρια τους να μπορούν να φαίνονται ξεκάθαρα στο φόντο
 Αμεροληψία: ο διερμηνέας δεν επιτρέπεται να μιλά εξ ονόματος οποιασδήποτε εκ των δύο
πλευρών, καθήκον του είναι να μεταφέρει αυτό που οι δύο πλευρές θέλουν να πουν η μία
στην άλλη
 Εμπιστευτικότητα: οι διερμηνείς, όπως οι γιατροί ή οι δικηγόροι, δεν μπορούν να μιλούν με
τρίτους για τους πελάτες τους.

Για την ερμηνεία πολιτιστικών εκδηλώσεων ή δημόσιων ομιλιών, είναι σημαντική η εκ των
προτέρων προετοιμασία του διερμηνέα για την ανάθεση. Θα πρέπει να παρέχονται στο διερμηνέα
όλα τα υλικά και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εκδήλωση.
Όσον αφορά τις αναθέσεις διερμηνείας με διάρκεια μεγαλύτερη της μίας ώρας, θα πρέπει να
προσλαμβάνονται τουλάχιστον δύο διερμηνείς. Έτσι εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της
ερμηνείας καθ’ όλη την εκδήλωση.
2.5 Υπότιτλοι για τους κωφούς και βαρήκοους, κλειστοί υπότιτλοι, υπότιτλοι, μεταγραφή: τι
σημαίνουν αυτοί οι όροι;
Οι υπότιτλοι είναι μια αναπαράσταση κειμένου των διαλόγων που εμφανίζεται σε μια ταινία ή κατά
τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης. Οι υπότιτλοι για τους κωφούς και τους βαρήκοους
(κλειστοί υπότιτλοι) διαφέρουν από αυτούς ως προς τα εξής:






Οι κύριοι χαρακτήρες έχουν συγκεκριμένα χρώματα, έτσι ώστε να είναι σαφές ποιος
μιλά ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν οι ηθοποιοί έχουν την πλάτη τους στραμμένη στην
κάμερα/στο κοινό και τα χείλη τους δεν είναι ορατά, καθώς και όταν η οθόνη είναι σκοτεινή
και συνεπώς οι ηθοποιοί είναι αόρατοι
Οι κλειστοί υπότιτλοι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ήχους της
ταινίας/παράστασης: οι πληροφορίες είναι σε μορφή σημάτων, π.χ. νότες (μουσική) ή
κείμενα π.χ. «ατμοσφαιρική μουσική»
Εάν ο χαρακτήρας δεν είναι ορατός και η φωνή του ακούγεται από μακριά ή με τη μορφή
αφήγησης, χρησιμοποιούνται επίσης υπότιτλοι για το κείμενο.

Μεταγραφή είναι η εγγραφή κειμένου των διαλόγων από μια ταινία/παράσταση με τη μορφή ενός
αρχείου κειμένου, χωρίς εικόνα. Συχνά χρησιμοποιείται για ραδιοφωνικές εκπομπές, podcast ή
τηλεοπτικές εκπομπές που δεν μπορούν να υποτιτλιστούν.
2.6 Έχει νόημα η προετοιμασία ενός ξεναγού στη νοηματική γλώσσα για μια έκθεση, π.χ. για να
χρησιμοποιηθεί σε tablet ή ως εφαρμογή για κινητά;
Εάν η έκθεση είναι μόνιμη, αξίζει να εξεταστεί η προετοιμασία ενός ξεναγού στη νοηματική
γλώσσα, η οποία θα επιτρέψει στους κωφούς να την επισκεφθούν μόνοι τους ανά πάσα στιγμή. Αντί
της αγοράς μεγάλου αριθμού tablet ή της ενοικίασης ακουστικών οδηγών με αποσπάσματα βίντεο
PSL, είναι προτιμότερο να υπάρχουν διαθέσιμες 1-2 συσκευές για ενοικίαση και να υποτεθεί ότι
πολλοί περισσότερα άτομα θα παρακολουθήσουν τις ταινίες στη νοηματική γλώσσα που διατίθεται
στον ιστότοπο του ιδρύματος ή σε ένα κανάλι στο YouTube.
Οι ηχογραφήσεις με την ερμηνεία του ξεναγού της έκθεσης στη νοηματική γλώσσα θα πρέπει να
γίνονται στην πρωτότυπη ταχύτητα, να μην επιβραδύνονται ούτε να επιταχύνονται. Ο διερμηνέας
θα πρέπει να είναι ορατός από τη μέση και πάνω και να καταλαμβάνει τουλάχιστον ¾ του πλαισίου.

Ο εγγεγραμμένος οδηγός στη νοηματική γλώσσα δεν υποκαθιστά ένα ζωντανό άτομο. Αυτό μπορεί
να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και το
ίδρυμα. Ως εκ τούτου, συνιστάται η διοργάνωση κυκλικών ξεναγήσεων γύρω από την έκθεση με
διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.
Όσον αφορά τις προσωρινές εκθέσεις, η πιο εύλογη λύση για να καταστεί η έκθεση προσβάσιμη
στους κωφούς είναι η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων στην έκθεση με ένα διερμηνέα
νοηματικής γλώσσας ή ξεναγήσειων από κωφούς που είναι γνώστες της συγκεκριμένης νοηματικής
γλώσσας. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να ερμηνευθούν σε μια προφορική γλώσσα,
έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα να μπορούν επίσης να
συμμετάσχουν στην ξενάγηση. Ένας κωφός ξεναγός, λόγω των γνώσεών του για την κουλτούρα
των κωφών, είναι σε θέση να μεταφέρει τις πληροφορίες με πιο ελκυστικό και προσβάσιμο τρόπο.
Γίνεται όλο και συχνότερη η πρακτική της απασχόλησης κωφών σε πολιτιστικά ιδρύματα, ώστε αυτά
τα άτομα να δημιουργούν μια προβάσιμη προσφορά στην ομάδα τους και να ευαισθητοποιούν τα
άτομα χωρίς αναπηρίες σχετικά με τον κωφό πολιτισμό και τη νοηματική γλώσσα.
2.7 Σε τι θα πρέπει να εφιστάται προσοχή κατά τη διάρκεια της ξενάγησης / των εργαστηρίων με
τους κωφούς και τους βαρήκοους;
Τα άτομα με απώλεια ακοής χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές βοηθημάτων επικοινωνίας. Για
τους κωφούς, είναι απαραίτητο να παρέχεται ένας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας. Για τους
βαρήκοους, είναι πιο σημαντικό να παρέχεται ένας βρόχος επαγωγής ήχου και να εξασφαλίζεται η
καλή ακουστική, η καλή ορατότητα του διερμηνέα κατά την ξενάγηση ή το εργαστήριο. Εάν
υπάρχουν διαφορετικές μορφές υπηρεσιών πρόσβασης στο ίδρυμα, πρέπει να παρουσιάζονται
στον πελάτη. Το σημαντικό είναι να μπορεί να επιλέξουν για τον εαυτό του το καλύτερο. Η
καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός όλων των διαθέσιμων επιλογών.
Κατά την οργάνωση μιας ξενάγησης για μια μικτή ομάδα, που περιλαμβάνει και άτομα χωρίς
αναπηρία, αξίζει να λαμβάνεται υπόψη ότι όσο μικρότερη είναι η ομάδα τόσο πιο άνετη είναι η
παρακολούθηση της παρουσίασης. Οι κωφοί πρέπει να βλέπουν το διερμηνέα, οπότε ο τελευταίος
δεν μπορεί να επισκιάζεται από ένα πλήθος ανθρώπων. Το ίδιο ισχύει και για τους βαρήκοους: όσο
μεγαλύτερη είναι η ομάδα τόσο μεγαλύτερος ο θόρυβος και συνεπώς ο κίνδυνος μη λήψης των
μηνυμάτων.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ενασχόληση με τις δύο ομάδες είναι
ο διαχωρισμός της παρουσίασης της έκθεσης από τις ιστορίες που σχετίζονται με αυτήν. Οι κωφοί
είτε κοιτάζουν το διερμηνέα / διαβάζουν τα χείλη είτε κοιτάζουν το αντικείμενο. I Εάν ο ξεναγός
δείχνει ορισμένα στοιχεία της έκθεσης και ταυτόχρονα λέει την ιστορία τους, οι συμμετέχοντες
χάνουν τμήματα της αφήγησης. Η λύση είναι η παροχή πρώτα των πληροφοριών και στη συνέχεια η
αφιέρωση χρόνου για τη θέαση των εν λόγω αντικειμένων.
Τόσο για τα εργαστήρια όσο και για τις ξεναγήσεις, όλες οι σημαντικές πληροφορίες θα πρέπει να
παρέχονται στην αρχή. Συνεπώς, συνιστάται η παρουσίαση ενός σύντομου πλάνου της εκδήλωσης

στην αρχή. Αργότερα, κατά τη μετακίνηση των συμμετεχόντων στους χώρους της έκθεσης ή κατά
την εκτέλεση κάποιας εργασίας, είναι πολύ πιο δύσκολη η προσέλκυση της προσοχής και η
διασφάλιση ότι οι πληροφορίες έχουν ληφθε από όλους τους ενδιαφερόμενους.
Σε περίπτωση διοργάνωσης εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στέκονται σε κύκλο ή να
κάθονται σε τραπέζια διατεταγμένα σε σχήμα U ή τετράγωνο. Μόνο τότε όλοι μπορούν να βλέπουν
ο ένας τον άλλο και να επικοινωνούν ελεύθερα μεταξύ τους. Ένα μακρύ τραπέζι με καρέκλες και
στις δύο πλευρές δεν παρέχει δυνατότητα τέτοιας επικοινωνίας, επειδή το πρώτο άτομο δεν μπορεί
να δει το τελευταίο.
Ο καλός φωτισμός είναι πολύ σημαντικός, ακόμη και ζωτικής σημασίας. Εάν υπάρχει ένα μεγάλο
παράθυρο στο δωμάτιο μέσω του οποίου εισέρχεται το φως, ούτε ο ξεναγός ούτε ο διερμηνέας
θα πρέπει να στέκονται μπροστά του, καθώς τα πρόσωπα και τα χέρια τους θα είναι πολύ σκοτεινά
σε μια τέτοια περίπτωση.
Οι ξεναγοί και οι διερμηνείς πρέπει πάντα να είναι στραμμένοι σε μια ισχυρή, έντονη πηγή φωτός
(φως ημέρας ή φωτεινή οθόνη). Εάν υπάρχει προβολέας και ο υπόλοιπος χώρος είναι σκοτεινός, ο
διερμηνέας και ο ξεναγός πρέπει να παραμείνουν στο εύρος του προβολέα.
2.8 Πώς θα πρέπει να προωθούνται οι εκδηλώσεις που είναι προσβάσιμες για τους κωφούς και
τους βαρήκοους;
Κατά το σχεδιασμό της δημοσίευσης μιας εκδήλωσης που είναι προσβάσιμη για τους κωφούς, είναι
απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης και το θέμα στο οποίο
είναι αφιερωμένη. Εάν πρόκειται για εργαστήριο με διερμηνεία νοηματικής γλώσσας που
απευθύνεται σε νέους, για παράδειγμα, αξίζει να επικοινωνήσετε με μια σχολή κωφών. Μια άλλη
μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μια ανοικτή εκδήλωση, οπότε συνιστάται να
επικοινωνήσετε με οργανισμούς πουσυνεργάζονται με κωφούς ή με βαρήκοους. Η διάδοση των
πληροφοριών τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σημαντική, επειδή οι κωφοί χρησιμοποιούν
ενεργά αυτές τις μορφές επικοινωνίας. Το Facebook επιτρέπει τη μεταφόρτωση βίντεο, γεγονός που
καθιστά πολύ εύκολη την επικοινωνία μεταξύ των κωφών μέσω των λεγόμενων vlog,
με πληροφορίες, ανακοινώσεις ή σχόλια στη νοηματική γλώσσα.
Το ίδρυμα που διοργανώνει μια εκδήλωση που είναι προσβάσιμη για τους κωφούς θα πρέπει να
εξασφαλίζει τη σωστή επικοινωνία από την αρχή, δηλαδή να προετοιμάζει μια ταινία μικρού μήκους
στη νοηματική γλώσσα με πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση. Η διάρκειά της δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 3 λεπτά. Μπορείτε να καλέσετε ένα διερμηνέα για την παραγωγή της, αλλά το
αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όταν η νοηματική γλώσσα αποδίδεται από ένα κωφό
άτομο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστάται να καθιερωθεί η συνεργασία με ένα ενεργό
άτομο που είναι γνωστό στην κοινότητα των κωφών, που θα ενθαρρύνει τους υπόλοιπους να
συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Κατά την προετοιμασία μιας ταινίας στη νοηματική γλώσσα, θα πρέπει επίσης να ετοιμάζονται οι
σχετικοί υπότιτλοι, ώστε τα άτομα με μη επαρκή γνώση της νοηματικής γλώσσας ή σε στάδιο
εκμάθησης της γλώσσας να μπορούν επίσης να κατανοήσουν το μήνυμα.
Οι αφίσες είναι μια άλλη μορφή επικοινωνίας. Η αφίσα μπορεί να κρεμαστεί σε μέρη που
επισκέπτονται συχνότερα οι κωφοί, όπως σε οργανισμούς, συλλόγους, σχολεία κ.λπ. Θα πρέπει να
περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες: Τι; Πότε; Πού; Για πόσο; Θα πρέπει επίσης ναπαρέχονται τα
στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών: κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων
ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα πρέπει επίσης να περιέχει ένα γραφικό που να
απεικονίζει την εκδήλωση, π.χ. για εργαστήρια ζωγραφικής: μια φωτογραφία ενός καβαλέτου, για
έκθεση στο μουσείο: μια φωτογραφία της έκθεσης.
Και τι γίνεται με τους βαρήκοους; Θα επωφεληθούν κυρίως από τις πληροφορίες κειμένου και
τους υπότιτλους των διαφημιστικών ταινιών. Οι βαρήκοοι δεν αποτελούν χωριστή κοινότητα όπως
συμβαίνει με τους κωφούς, οπότε μπορεί να είναι δύσκολος ο εντοπισμός αυτής της ομάδας. Οι
ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρειάζονται επίσης υποτίτλους λόγω της απώλειας της ακοής
τους, αποτελούν επίσης μια σημαντική ομάδα.

3. Προσβασιμότητα για άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (ASD)
3.1 Πώς θα πρέπει να γίνεται η καλή προετοιμασία για την επίσκεψη ατόμων του
αυτιστικού φάσματος στο πολιτιστικό ίδρυμα;
Τα άτομα του αυτιστικού φάσματος είναι μια ομάδα με διαφορετικές ανάγκες. Τα περισσότερα από
αυτά αντιδρούν διαφορετικά στα αισθητήρια ερεθίσματα. Η ιδιαιτερότητα της ομάδας καθιστά
απαραίτητη την προσεκτική διοργάνωση κάθε εκδήλωσης και την εξέταση των καταστάσεων
που μπορεί να είναι δύσκολες για τους επισκέπτες με αυτισμό.
Συνιστάται να ξεκινήσετε ζητώντας από τους επισκέπτες μας ποιες είναι οι ανάγκες τους. Εάν
χρησιμοποιούν εναλλακτικές και επαυξητικές μορφές επικοινωνίας (AAC), αν χρειάζονται χρόνο για
να εξοικειωθούν με το χώρο που παρέχεται από το ίδρυμα ή με το χρόνο για ανάπαυση πριν την
έναρξη της ξενάγησης.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σχέδιο της εκδήλωσης και κάθε
είδους οπτικά βοηθήματα.
Τα παρακάτω θα βοηθήσουν τα άτομα του αυτιστικού φάσματος:
 το ανοικτό πνεύμα και η ευελιξία των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση
 η μείωση του αριθμού των αισθητήριων ερεθισμάτων, π.χ. ένταση φωτός ή ήχου
 τα υλικά που περιγράφουν την οργάνωση της εκδήλωσης
 ο ήσυχος χώρος
 η υπόδειξη των ωρών μικρής επισκεψιμότητας του ιδρύματος.

3.2 Άτομο με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, άτομο του αυτιστικού φάσματος ή άτομο με
σύνδρομο Asperger; Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι; Ποιοι από αυτούς θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται;
Ο αυτισμός είναι σήμερα η συνηθέστερη αναπτυξιακή διαταραχή στα παιδιά. Τα συμπτώματά
του εκδηλώνονται στην πρώιμη παιδική ηλικία και συνοδεύουν τα άτομα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής τους. Ο αυτισμός προκαλεί δυσκολίες όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες και την
επικοινωνία και οδηγεί σε τάσεις για σχηματικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή
συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Κάθε άτομο με ASD είναι εντελώς διαφορετικό.
Το σύνδρομο Asperger είναι μια σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή που εμπίπτει στην ASD. Τα άτομα
με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση
διαπροσωπικών σχέσεων.
Όσον αφορά τη σωστή διατύπωση: η πιο δημοφιλής απαίτηση στην κοινότητα των ατόμων με
διαφορετικές αναπηρίες είναι η χρήση της λέξης «άτομο/άτομα» κατά την εκφορά του λόγου, με
την οποία δηλώνεται πρώτα το άτομο και στη συνέχεια η αναπηρία του (δηλαδή ένα άτομο με
σύνδρομο Down, ένα άτομο με προβλήματα όρασης, κ.λπ.). Ωστόσο, μεταξύ της αυτιστικής
κοινότητας γίνεται όλο και πιο δημοφιλής η χρήση πρώτα της «ταυτότητας», η οποία καθορίζει ότι η
αυτιστική ταυτότητα είναι αδιαχώριστη από το άτομο. Έτσι, κάποια άτομα μπορεί να προτιμούν να
προσδιορίζονται ως «αυτιστικά άτομα» και όχι ως «άτομα με αυτισμό». Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς
να αποκαλέσετε κάποιον – ρωτήστε ποια μορφή προτιμούν.
3.3 Τι είναι ο προ-οδηγός και είναι απαραίτητος;
Το έργο του προ-οδηγού είναι να προετοιμάσει ένα άτομο με αυτισμό για να επισκεφθεί ένα νέο
μέρος. Έχει τη μορφή φυλλαδίου που περιέχει την περιγραφή της χρήσης ενός δεδομένου χώρου ή
μιας εκδήλωσης. Παρέχει μια βήμα προς βήμα παρουσίαση όλων των τεκταινόμενων από την
αρχή έως το τέλος της εκδήλωσης. Ξεκινά με πληροφορίες σχετικά με την άφιξη στο χώρο της
εκδήλωσης, π.χ. είσοδος στο κτίριο, αγορά εισιτηρίων, βεστιάριο, τουαλέτες, διαδρομές εκκένωσης,
περιγραφή της έκθεσης. Θα πρέπει να περιέχει όλες τις πιο σημαντικές οργανωτικές πληροφορίες
που μπορεί να σας βοηθήσουν.
Για όσους παρακολουθούν τα εργαστήρια, θα ήταν χρήσιμο ένα φυλλάδιο για την εισαγωγή
τους στην οργάνωση του εργαστηρίου. Το φυλλάδιο αυτό προετοιμάζεται με τρόπο παρόμοιο με
τον προ-οδηγό.

3.4 Ποιες εκδηλώσεις είναι κατάλληλες για τα άτομα του αυτιστικού φάσματος;
Τα αυτιστικά άτομα επιθυμούν να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή, να αναπτύσσουν τα πάθη και
τα ενδιαφέροντά τους, όπως και οι γύρω τους. Όλο και συχνότερα οργανώνονται εργαστήρια
ή ειδικές εκδηλώσεις, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων του αυτιστικού
φάσματος.

Κεφάλαιο 4
Ορθές πρακτικές

1. Σημαντικά στοιχεία:


Εκπαιδευμένο και ανοικτόμυαλο προσωπικό. Όλες οι τεχνικές ανέσεις δεν αντικαθιστούν
την επαφή με άλλο άτομο. Το ανοικτό πνεύμα και η προθυμία διάδοσης της γνώσης ήταν το
πιο πολύτιμο στοιχείο για εμάς κατά τις επισκέψεις μελέτης μας. Ως εκ τούτου, οι
εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι/εθελοντές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία.
Συνιστάται η παροχή σεναρίων με ξεναγήσεις για το προσωπικό. Χάρη σε αυτές, οι ξεναγοί
εκθέσεων έχουν την ευκαιρία να μιλούν για τα παρουσιαζόμενα αντικείμενα με τον
κατάλληλο τρόπο. Διαθέτοντας με ένα τέτοιο σενάριο, ο ξεναγός ξέρει πώς και πού να
χρησιμοποιήσει την τεχνική της ακουστικής περιγραφής, πώς να βοηθήσει ένα άτομο με
προβλήματα ακοής να λάβει τις πληροφορίες που αναζητά και πώς να υποστηρίξει ένα
άτομο με προβλήματα όρασης στη μετακίνησή του στο χώρο της έκθεσης, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για να το βοηθήσει να προσανατολιστεί..
Οι γνώσεις που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θσ πρέπει να μοιράζονται με
όλη την ομάδα. Συνιστάται η διοργάνωση εσωτερικών εκπαιδευτικών συναντήσεων, κατά τη
διάρκεια των οποίων τα άτομα τουπροσωπικού θα μοιράζονται την εμπειρία τους, καθώς
και θα γράφουν σενάρια μαζί και θα υποβάλλουν προτάσεις ώστε να καταστεί το ίδρυμα
πιο προσβάσιμο.



Συντονιστής προσβασιμότητας. Πρόκειται για το πρόσωπο επαφής πρώτης γραμμής για
τα άτομα με αναπηρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε ίδρυμα. Αξίζει να
διασφαλιστεί ότι ένας τέτοιος συντονιστής μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Αυτό το άτομο θα
γνωρίζει πώς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού και τι να παρέχει.



Προσβάσιμος ιστότοπος. Αποτελεί πολύ σημαντική πλατφόρμα για κάθε ίδρυμα. Ένα άτομο
με αναπηρία που επιθυμεί να επισκεφθεί το ίδρυμα συνήθως ξεκινά το ταξίδι του στο
διαδίκτυο. Εκεί αναζητά τις απαραίτητες πληροφορίες. Αξίζει να υπάρχει μια σαφή δομή,
χάρη στην οποία θα είναι εύκολη νη περιήγηση στον ιστότοπο. Μια καρτέλα
προσβασιμότητας στην αρχική σελίδα είναι απαραίτητο στοιχείο. Παρέχει λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις για άτομα με ειδική αναπηρία,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες επιφανειών εδάφους, τα
κατώφλια, τους ανελκυστήρες και τις ράμπες, των αναλυτικών οδηγιών σχετικά με την
προσέλευση στο μουσείο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, καθώς
και στο γραφείο έκδοσης εισιτηρίων.
Ο ιστότοπος θα χρησιμεύει επίσης για την ενημέρωση σχετικά με τη μόνιμη έκθεση και τη
διοργάνωση των εκάστοτε εκδηλώσεων. Θα περιγράφονται όλες οι μορφές προσβάσιμων
υλικών. Χάρη σε αυτό, ο επισκέπτης θα γνωρίζει τι μπορεί να χρησιμοποιήσουν και τι να
ζητήσει από το προσωπικό, π.χ. απτικά γραφικά, ακουστική περιγραφή, περιγραφές σε

γραφή Braille, διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κ.λπ. Εάν είναι διαθέσιμος ένας βοηθός ή
ένας διερμηνέας, αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρεται σε αυτή την ενότητα.


Νέες τεχνολογίες. Όλες οι λύσεις που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες είναι ευπρόσδεκτες.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η δοκιμή τους από τους ίδιους τους χρήστες. Με
αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να επιλέγονται μέρη του εξοπλισμού/λογισμικού. Εάν
αποφασίσετε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη τόσο σε
συσκευές Android όσο και σε συσκευές iOS.



Αρχιτεκτονικές προσαρμογές. Καλό είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης απτικών
δεικτών επιφανειών εδάφους σε ένα μουσείο για να βοηθήσετε των ανθρώπων με
προβλήματα όρασης στη μετακίνησή τους χωρίς συνοδό στον εκθεσιακό χώρο.



Καλό σύστημα ασφαλεία. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πολύ κοντινής πρόσβασης
σε ένα έργο τέχνης για τη θέαση από μικρή απόσταση και θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο
όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για το έργο τέχνης.

2. Τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την οργάνωση επισκέψεων για τις ομάδες
ατόμων με προβλήματα όρασης;


Προσδιορίστε τους επισκέπτες σας: τα άτομα με χαμηλή όραση, τους εκ γενετής τυφλούς
ή τα άτομα που έχουν χάσει την όρασή τους. Η γνώση αυτή θα σας επιτρέπει να επιλέγετε
τα σωστά εργαλεία και το κατάλληλο περιεχόμενο. Εάν δεν είναι δυνατή η συλλογή των
πληροφοριών αυτών, η επίσκεψη θα πρέπει να προετοιμάζεται όπως για την περίπτωση
που η ομάδα αποτελείται μόνο από τυφλούς.



Τα χαρακτηριστικά μιας καλά προετοιμασμένης ξενάγησης είναι η συνοπτικότητα και η
εξειδίκευση. Αξίζει να διαλέγεται ένας συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης για όλους τους
επισκέπτες. Η συσσώρευση πολλών διαφορετικών πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει
πρόβλημα για την κατανόησή τους. Η δυνατότητα να απτικής επαφής με τα πρωτότυπα
εκθέματα είναι επίσης μεγάλης αξίας.



Σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνεται μια μικρή διακοπή της ξενάγησης, είναι καλό να
υπάρχει ένας ήσυχος χώρος.



Κάθε ομάδα δεν θα πρέπει να αποτελείται από περισσότερα από 15 άτομα. Σε μια ομάδα
επισκεπτών με προβλήματα όρασης θα περιλαμβάνονται πάντα οι συνοδοί τους.



Σε περίπτωση θορυβώδους συμβάντος (διέλευση αυτοκινήτου, ασθενοφόρου), η
παρουσίαση θα πρέπει να διακόπτεται και να συνεχίζεται όταν σταματά ο θόρυβος.



Ο ξεναγός θα πρέπει να ελέγχει ακατά διαστήματα εάν οι συμμετέχοντες ακολουθούν την
περιγραφή που παρουσιάζεται. Κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικές εμπειρίες, ειδικά οι

άνθρωποι που γεννήθηκαν τυφλοί θα μπορούσαν να κατανοήσουν τις περιγραφές με
εντελώς διαφορετικό τρόπο.


Εάν η ξενάγηση πραγματοποιείται σε σκοτεινό χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
ισχυρή πηγή φωτός για την επισήμανση των παρουσιαζόμενων εκθεμάτων.

2.1 Απτικά γραφικά και ακουστική περιγραφή


Λέξεις και άγγιγμα: οι τυφλοί εκτιμούν περισσότερο τις ξεναγήσεις που παρέχουν
ακουστική περιγραφή μαζί με τη δυνατότητα απτικής επαφής με τα πρωτότυπα εκθέματα ή
αντίγραφά τους ή την παροχή απτικών γραφικών. Αυτά τα στοιχεία πάντα θα διευκολύνουν
την κατανόηση του περιεχομένου.



Κάθε απτικό βοήθημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια περιγραφή που εξηγεί αυτό
που αγγίζουν οι επισκέπτες. Οι περιγραφές σε γραφή Braille μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την παροχή επεξηγήσεων, αλλά δεν μπορούν να τη διαβάσουν όλα τα άτομα με
προβλήματα όρασης. Το καλύτερο είναι η παροχή της υποστήριξης ενός βοηθού.



Όταν πρόκειται για μεγάλα εκθέματα, κτίρια ή στοιχεία σκηνογραφίας, συνιστάται η
προετοιμασία μικρότερων εκδοχών τους. Αυτό διευκολύνει τους τυφλούς να μάθουν πώς
μοιάζουν αυτά τα αντικείμενα.



Όταν οι επισκέπτες αγγίζουν το έκθεμα, εστιάζουν σε αυτό, συνεπώς δεν είναι σε θέση να
επικεντρωθούν σε αυτό που λέει ο ξεναγός. Καταρχάς, θα πρέπει να περιγράφεται το
έκθεμα, να παρουσιάζεται η ιστορία του και στη συνέχεια να παρέχεται χρόνος για απτική
επαφή. Κατά την απτική επαφή από έναν τυφλό χρειάζεται κάποιος να του πει τι αγγίζει.



Η
καλύτερη
επιλογή κατά το άγγιγμα
των πρωτότυπων
εκθεμάτων
είναι
η
χρήση χειρουργικών γαντιών από σιλικόνη. Τα γάντια από άλλα υλικά καθιστούν αδύνατη
την κατανόηση με ακρίβεια της όψης της επιφάνειας.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του απτικού μοντέλου, το κοινό με προβλήματα όρασης
θα πρέπει να κατευθύνεται στα ορόσημα πουείναι τοποθετημένα σε αυτό.



Εάν η έκθεση είναι μόνιμα εξοπλισμένη με εγκαταστάσεις για άτομα με προβλήματα
όρασης, συνιστάται η επένδυση σε απτικές γραμμές εδάφους που οδηγούν στα
συγκεκριμένα αντικείμενα.



Το εργαστήριο είναι ένα σημαντικό και εξαιρετικά χρήσιμο στοιχείο για την
παρουσίαση περιεχομένου σε άτομα με προβλήματα όρασης. Δουλεύοντας ανεξάρτητα,
αυτοί οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν περισσότερο με το θέμα και να
κατανοήσουν καλύτερα τα συζητούμενα θέματα.

3. Τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την οργάνωση μιας ξενάγησης για τις ομάδες
ατόμων με απώλεια ακοής;


Διερμηνέας νοηματικής γλώσσας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεταιί η παρουσία ενός
διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Εάν η ομάδα που
πρόκειται να έρθει στην ξενάγηση δεν έχει δικό της διερμηνέα, πρέπει να προσληφθεί
διερμηνέας νοηματικής γλώσσας. Αξίζει να δημιουργήσετε τη δική σας βάση δεδομένων
διερμηνέων, ώστε να μπορείτε πάντα να παρέχετε την υπηρεσία αυτή στους επισκέπτες
σας. Είναι καλή πρακτική η καθιέρωση συνεργασίας με ανθρώπους από την κοινότητα των
κωφών: είναι υπέροχοι διερμηνείς.



Για την ευκολία των επισκεπτών, η ομάδα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 άτομα.



Σύστημα FM. Η ακουστική, καθώς και οι ήχοι που παράγουν οι επισκέπτες, μπορεί να
επηρεάζουν αυτά που μπορούν να ακούσουν τα άτομα με απώλεια ακοής. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ένα σύστημα FM που ενισχύει τον ήχο ώστε τα άτομα με απώλεια ακοής να
μην χάνουν τα λόγια του ξεναγού.



Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο ξεναγός θα πρέπει πάντα να περιμένει ολόκληρη την
ομάδα να συναντηθεί και μόνο τότε να αρχίσει να μιλά. Τα λόγια του ξεναγού μπορούν να
υποστηρίζονται με χειρονομίες. Ο ξεναγός θα πρέπει να εφιστά την προσοχή στον εαυτό
του κάθε φορά που ξεκινα να μιλά, π.χ. μετά τη μετάβαση στην επόμενη αίθουσα.



Ο ξεναγός θα πρέπει πάντα να είναι στραμμένος προς την πηγή φωτός.



Ο ξεναγός και ο διερμηνέας είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο διερμηνέας πρέπει πάντα να στέκεται
δίπλα στον ξεναγό και η ομάδα πρέπει να τοποθετείται σε ημικύκλιο απέναντι από
τον ξεναγό. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την οπτική επαφή με το διερμηνέα, οι
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα χείλη του ξεναγού. Αυτή η
διάταξη είναι επίσης η πλέον κατάλληλη για συζήτηση.



Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, κανείς δεν θα πρέπει να περνά μπροστά από το διερμηνέα
νοηματικής γλώσσας, γιατί τότε η επικοινωνία μεταξύ του διερμηνέα και των επισκεπτών
διακόπτεται και οι επισκέπτες χάνουν το μήνυμα.



Όταν ο ξεναγός δείχνει κάτι και μιλά ταυτόχρονα, είναι δύσκολο για το κοινό με απώλεια
ακοής να επικεντρωθεί και στις δύο δραστηριότητες. Είναι αδύνατο να βλέπει την έκθεση
και το διερμηνέα ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει πρώτα να
δίνεται χρόνος για τη θέαση του εκθέματος και στη συνέχεια να μιλά ο ξεναγός.



Οι ταινίες που παρουσιάζονται στην πρωτότυπη γλώσσα θα πρέπει να έχουν υπότιτλους
στην ίδια γλώσσα. Οι υπότιτλοι αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από τους αγγλικούς
υπότιτλους.



Ένα ακριβές και σαφές μήνυμα είναι η καλύτερη επιλογή, χωρίς ειδικό λεξιλόγιο. Εάν είναι
απαραίτητη η χρήση τέτοιου λεξιλογίου για την ξενάγηση, τότε οι νέες έννοιες θα πρέπει να
διευκρινίζονται και οι συμμετέχοντες να ερωτώνται εάν γνωρίζουν την εκάστοτε λέξη. Είναι
επίσης απαραίτητο να επεξηγείται η σημασία της.



Περισσότεη πρακτική, λιγότερη θεωρία. Είναι ευκολότερο η κατανόηση της θεωρίας και των
νέων εννοιών μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.



Ο ξεναγός θα πρέπει να υποστηρίζει την επεξήγησή του με οπτικά βοηθήματα που
απεικονίζουν τα συζητούμενα θέματα.



Κατά την επίσκεψη του εσωτερικού χώρου, μπορούν να χρησιμοποιούνται πρόσθετα
βοηθήματα, όπως φωτογραφίες, για την υπόδειξη του συγκεκριμένου αντικειμένου υπό
συζήτηση.



Το σκοτεινό φόντο στην έκθεση παρεμποδίζει την κατανόηση της διερμηνείας στη
νοηματική γλώσσα. Κατά την επίσκεψη με μια ομάδα κωφών, η φωτεινότητα της έκθεσης
θα πρέπει να είναι αυξημένη.



Ο ξεναγός δεν θα πρέπει να απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο των επισκεπτών κωφών
και βαρήκοων επισκεπτών.



Οι κωφοί δεν χρειάζεται να αγγίζουν τα εκθέματα, αρκεί να μπορούν να τα δουν επιμελώς.
Εκτός από την περίπτωση κάποιου πολύτιμου εκθέματος, μπορούν να λάβουν περισσότερες
πληροφορίες μέσω της απτικής επαφής.



Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ενώ οι συμμετέχοντες εκτελούν κάποια εργασία, είναι
δύσκολο να επικεντρωθούν στη συνομιλία. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται
διαδοχικά ώστε να υπάρχει επίσης χρόνος για συζήτηση.



Η έκθεση θα πρέπει να εμπλουτίζεται με οπτικό υλικό, όπως ταινίες σε νοηματική γλώσσα,
κείμενα. Αυτό θα επιτρέπει στους επισκέπτες με απώλεια ακοής να επισκέπτονται τις
εκθέσεις μόνοι τους.

4. Ποια λάθη θα πρέπει να αποφεύγονται;


Εάν οι επισκέπτες είναι ενήλικοι, το μήνυμα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ηλικία τους.
Τα άτομα με αναπηρίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παιδιά.



Ο ξεναγός θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον φυσικό τρόπο έκφρασης κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης για τους επισκέπτες με προβλήματα όρασης, ενώ δεν χρειάζεται να

αποφεύγονται φράσεις όπως «θα δούμε» ή «ρίξτε μια ματιά», ακόμη και αν οι θεατές είναι
τυφλοί.


Θα πρέπει να εφιστάται προσοχή στη γλωσσική σαφήνεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται
σωστό λεξιλόγιο, π.χ. «για άτομα με αναπηρίες», όχι «σε γλώσσα Braille», αλλά «σε κώδικα
Braille» ή «σε γραφή Braille».



Κατά την προετοιμασία των προσβάσιμων υλικών, είναι πάντα απαραίτητη η λήψη
συμβουλών σχετικά με αυτά από άτομα από την ομάδα-στόχο.



Εάν ένας τυφλός θέλει να χρησιμοποιήσει τα εκθέματα μόνος του, θα πρέπει να
καθίστανται διαθέσιμες οι οθόνες αφής. Εάν για την ενεργοποίηση μιας οθόνης απαιτείται
η χρήση κάρτας, βεβαιωθείτε ότι το άτομο γνωρίζει πώς να τοποθετήσει την κάρτα για να
ενεργοποιήσει την οθόνη.



Αυτό που υποστηρίζει μια ομάδα ατόμων με μία αναπηρία δεν λειτουργεί πάντα με μια
άλλη ομάδα, π.χ. οι τυφλοί δεν χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιήσουν ανελκυστήρα,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες.



Κατά τη μετάβαση στις διάφορες αίθουσες, ειδικά στις σκάλες ή στους διαδρόμους,
η ξενάγηση θα πρέπει να διακόπτεται. Οι κωφοί και οι βρήκοοι πρέπει να επικεντρώνονται
στη διαδρομή και δεν μπορούν να βλέπουν το διερμηνέα ταυτόχρονα.
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