
Музейна, універсальна освітня стежка.  
Загальна концепція.

Розклад роботи:

Універсальна освітня стежка у Музеї Гуцульщини полягатиме на опрацюванні універсальних дидактичних 
матеріалів та методів роботи з особами зі спеціальними освітніми потребами.
Під час занять учасники опрацюють способи, як зробити доступними експонати (зробити доступними = дозволити 
оглядати через дотик) і вибрати ті предмети, котрі варто описати і на підставі яких виготовити тифлодруки. Заняття 
покажуть прості методи створення тактильних засобів, які зможе виготовити кожен зацікавлений.

Перший день 3.07.2015

godz. 10.00 - 11.00    Обговорення концепції. Розподіл обов’язків/завдань.
godz. 11.00  - 11.15    Перерва на каву.
godz. 11.15 - 13.30   Огляд музею, створення карти проблемних місць з точки зору неповносправної  
    людини.
godz. 13.30 - 14.30   Обід.
godz. 14.30 - 16.00   Обговорення в групах. Сильні та слабкі сторони музейного простору.
godz. 16.00 - 17.30  Огляд музею з метою вибору тих музейних об’єктів, які будуть описані за   
    допомогою аудіодескрипцій та опрацьовані як тифлодруки.
godz. 18.00    Вечеря.

Другий день  4.07.2015

godz. 10.00 - 11.30    Музичний майстер-клас для дітей віком 8-12 років. Ведучі Едита Олдак і Павел  
    Хеппнер – Товариство «Із штаб-квартирою у Варшаві». Метою майстер-класу  
    «Музей звуку» є пошук нових універсальних методів для майстер-класів із   
    кожною дитиною, також неповносправною.
    Під час майстер-класу новітні технології будуть використані, щоб показати   
    старі інструменти у новому вигляді.  Завдяки проекту збережено звуки давніх  
    народних інструментів, створивши Банк Звуків. Завдяки використанню сучасних  
    чутливих на рух датчиків, учасники зможуть створити зі звуків цих інструментів  
    свої твори з оригінальним аранжуванням і спільно створять Оркестр Невидимих  
    Інструментів.
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godz. 11.30  - 12.00    Перерва на каву.
godz. 12.00 - 13.30   Майстер-клас із створення тифлографіки. Ведуча – Едита Олдак. Під час   
    майстер-класу виготовимо прості картинки для дотику, використовуючи доступні  
    матеріали, такі як фетр, картон, наждачний папір та ін.
godz. 13.30 - 14.30   Обід.
godz. 14.30 - 16.00   Спроба створити універсальну дидактичну стежку – заняття.
    Метою буде створення такої стежки, яка б стала привабливою для кожної   
    дитини, також для дитини з обмеженнями (аутизм, незряча, обмеження  
    рухливості). Частою помилкою у створенні таких дидактичних стежок є надмірна  
    кількість інформації, яку музейник/вихователь хоче переказати. В таких   
    моментах варто замислитись над тим, яку інформацію вибрати, щоб розповідь  
    не втомлювала людей з різними видами обмежень. Хочемо представити багато  
    історій при допомозі піктограм, які є універсальним знаряддям, що  
    використовують в навчанні дітей із аутизмом, вадами слуху, іноземців чи дітей,  
    які ще не вміють читати.
godz. 16.00 - 17.30   Підсумок дводенних занять.
godz. 18.00   Вечеря.

Третій день – 5.07.2015

godz. 10.00 - 11.30    Підсумок роботи кожної проектної групи. Оцінювання. Обговорення планів   
    подальшої діяльності.

Заплановані результати діяльності.

Під час занять опрацюємо карту проблемних місць у музеї, а також методи роботи із людьми з різними видами 
неповносправності. Мета: показати, що універсальні методи є привабливими також для іноземців, дітей, які ще не 
вміють читати чи для старших осіб.
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Projekt również wspófinansowany  
przez Urząd m.st. Warszawa.
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Partnerzy medialni:

Współorganizator: Partnerzy główni:

ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ 
ДЛЯ МІСЦЕВИХ 
ГРОМАД


