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Wprowadzenie
Celem niniejszego przewodnika jest nakreslenie gfownych etapow wymiany doswiadczen 

miqdzy partnerami Projektu ATU w zakresie szkolen uswiadamiajqcych dla pracownikow 

szkof wyzszych (SW).

Miqdzynarodowy charakter partnerstwa pozwala na zgromadzenie dobrych praktyk, 

wiedzy i doswiadczen z roznych perspektyw - krajow bardziej i mniej zaawansowanych, 

wiqkszych i mniejszych, szkof wyzszych: publicznych i prywatnych, roznych srodowisk 

legislacyjnych itp.

W celu podsumowania i porownania informacji zgromadzono powiqzane doswiadczenia 

w formie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw szkoleniowych majqcych na celu 

budowanie swiadomosci w zakresie integracji i dost^pnosci dla osob z 

niepefnosprawnosciq.

Pierwsza czqsc Przewodnika przedstawia gfowne kroki, ktore nalezy podjqc, aby 

zidentyfikowac dobrq praktykq, a druga czqsc zawiera praktyczny szablon, ktory zostanie 

wykorzystany do gromadzenia dobrych praktyk (DP) (ZAL^CZNIK I).

Definicja krokow metodologicznych
Cafy proces poszukiwania odpowiednich DP mozna podzielic na nastqpujqce etapy:

1. Zdefiniowanie obszaru zastosowania i celu pracy

2. Zdefiniowanie potrzeb i priorytetow w terenie

3. Identyfikacja, gromadzenie i opis DP

4. Ocena DP zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami

KROK 1: Identyfikacja grup docelowych

Dwie gfowne grupy docelowe to pracownicy SW, swiadczqcy usfugi dla studentow z 

niepefnosprawnosciq oraz stron zainteresowanych na poziomie lokalnym i regionalnym:

a. Pracownicy SW:

- kadra naukowa (profesorowie, badacze, wykfadowcy);

- personel administracyjny (personel wsparcia, techniczny itp.);

b. Zainteresowane strony na poziomie lokalnym i krajowym:
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- Organy odpowiedzialne za politykq i ustawodawstwo dotyczqce szkolnictwa 

wyzszego;

- Osoby przygotowujqce polityki i decydenci w SW;

- lokalne Organy administracji i inne lokalne zainteresowane strony;

- Agencje i Organizacje pozarzqdowe dziafajqce na rzecz osob z 

niepefnosprawnosciami.

KROK 2: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Na podstawie przeprowadzonych badan zgromadzono stosowane usfugi wsparcia i 

stworzono przykfad uniwersalnego i elastycznego systemu wsparcia studentow z 

niepefnosprawnosciami na uczelniach w obszarach: architektonicznym, cyfrowym, 

informacyjno - komunikacyjnym, dydaktycznym, prawnym i innych, takie jak: ewakuacja, 

szkolenie, swiadomosc.

Pefna lista usfug wsparcia dla studentow z niepefnosprawnosciq jest przedstawiona w 

Rezultacie 2: Model usfug wsparcia dla studentow z niepefnosprawnosciami.

Z doswiadczen partnerow projektu wynika, ze nawet najlepsze usfugi wsparcia 

swiadczone studentom z niepefnosprawnosciami na uczelni mogq nie wystarczyc do 

pefnej integracji ich do systemu edukacji.

Zrozumienie i swiadomosc pracownikow SW oraz odpowiednich stron zainteresowanych 

ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu.

Jednak badanie dotyczqce usfug wsparcia swiadczonych w ramach O2 pokazuje, ze 

jedna trzecia uczelni nie prowadzi jeszcze szkolen uswiadamiajqcych dla swoich 

pracownikow.

Dodatkowe badanie zostafo przeprowadzone przez Uniwersytet Masaryka na temat 

modelu budowania swiadomosci na uczelniach na Sfowacji i w Czechach1.

1 Wyniki ankiety zawarte sq w Zafqczniku 2

Na wi^kszosci uczelni usfugi sq swiadczone przez osrodek wsparcia studentow z 

niepefnosprawnosciami.
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Wyniki ankiety pokazafy, ze najwi^kszym wyzwaniem dla osrodkow jest niska 

swiadomosc swiadczonych usfug, potrzeba zwi^kszenia promocji osrodka oraz 

wykorzystania portali spofecznosciowych.

W pi^ciu przypadkach osrodki organizujq rowniez wydarzenia uswiadamiajqce 

skoncentrowane na niepefnosprawnosci, grupach defaworyzowanych oraz dzieleniu si$ 

dobrymi praktykami. W czterech przypadkach osrodki nie organizujq takich wydarzen.

Konsorcjum uzgodnifo, ze nalezy opracowac dobry system budowania swiadomosci i 

podjqc odpowiednie dziafania w celu zapewnienia roznego rodzaju kadrom (nauczyciele 

akademiccy, pracownicy administracyjno-techniczni itp.) podstawowej wiedzy o 

umiej^tnosciach, potrzebach, o tym co moze powodowac bariery i ograniczenia, w celu 

zapewnienia rownych szans studentom z niepefnosprawnosciami.

Model budowania swiadomosci kadry SW obejmowac b^dzie zarowno metodyk^, jak i 

model programu ksztafcenia, dostosowane do potrzeb roznego rodzaju kadry.

Mi^dzynarodowy charakter partnerstwa pozwala na zgromadzenie dobrych praktyk, 

wiedzy i doswiadczen z roznych perspektyw - krajow bardziej i mniej zaawansowanych, 

wi^kszych i mniejszych, SW publicznych i prywatnych, roznych srodowisk legislacyjnych 

itp.

KROK 3: Identyfikacja, gromadzenie i opis DP

W celu podsumowania i porownania informacji zgromadzono powiqzane doswiadczenia 

w formie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw szkoleniowych, majqcych na celu 

budowanie swiadomosci w zakresie integracji i dost^pnosci dla osob z 

niepefnosprawnosciami.

Kazdy z partnerow przedstawif swoje doswiadczenia lub doswiadczenia wybrane we 

wfasnym kraju, jednak opracowane i zdobyte przez inne instytucje, odpowiednio do 

organizacji i uwarunkowan legislacyjnych i politycznych w danym kraju.

W celu podsumowania i porownania informacji zgromadzono powiqzane doswiadczenia 

w formie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw szkoleniowych, majqcych na celu 

budowanie swiadomosci w zakresie integracji i dost^pnosci dla osob z 

niepefnosprawnosciami.
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Partnerzy stosowali rozne podejscia w zaleznosci od typu (publiczna/prywatna) i 

wielkosci instytucji, krajowych ram prawnych.

Definicja Dobrej Praktyki:

„Dobra Praktyka to inicjatywa m.in. metodologia, projekt, proces i technika, ktore juz 

okazafy siq skuteczne i majq potencjaf do przeniesienia ich na rozne obszary 

geograficzne. Udowodniono, ze DP jest skuteczna, gdy juz zapewni namacalne i 

wymierne wyniki w osiqganiu okreslonych celow”.

Kryteria Dobrej praktyki

Dobra praktyka powinna spefniac nastqpujqce wymagania:

- Promowac/wprowadzac/wspierac innowacyjne metody uczenia siq i nauczania, 

sfuzqce podnoszeniu swiadomosci potrzeb studentow z niepefnosprawnosciami 

oraz model usfug wsparcia;

- Praktyka koncentruje siq na podnoszeniu swiadomosci na temat poprawy dost^pu 

i integracji studentow z niepefnosprawnosciami poprzez swiadczenie usfug 

wsparcia.

- Wedfug kompilatora praktyka ma pewnq innowacyjnq cechq lub narz^dzie, ktore 

mozna przeniesc do innego regionu, obszaru lub kontekstu

- Jest to rodzaj praktyki zorientowanej na szkolenia, kursy, wiedzq, podnoszenie 

swiadomosci, poprawy dost^pu i integracji.

Jak zidentyfikowac potencjalnq DP

Istnieje kilka metod identyfikacji potencjalnej DP: literatura i Internet, konferencje, wiedza 

bezposrednia, wywiady z ekspertami i stronami zainteresowanymi, istniejqca baza 

danych. Identyfikacja DP wymaga dfugiego i dochodzeniowego procesu, ktory nalezy 

przeprowadzac stopniowo, w obr^bie roznych zakresow i krok po kroku opracowujqc 

zebrane informacje. Konkretne podejscie badawcze zalezy od jednostki i kontekstu, w 

ktorym dziafa.

Aby uzyskac wystarczajqcq wiedzq na temat DP, wymagane sq szczegofowe informacje, 

chociaz szczegofy nie zawsze sq dostqpne w literaturze/Internecie. Bezposredni kontakt 
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z tworcami/wlascicielami DP jest wymagany i zdecydowanie zalecany. Istnienie 

dostqpnego kontaktu w celu uzyskania informacji jest wazne dla uznania praktyki za DP.

Nalezalo zidentyfikowac co najmniej 1 Dobrq Praktyk? w kazdym kraju uczestniczqcym.

Opis DP

Po zidentyfikowaniu DP nalezy je opisac, a zebrane informacje nalezy zglosic. Ta 

procedure ma dwa cele:

- Uczynienie DP porownywalnymi ze sobq poprzez ich opis w standardowym 

formacie;

- Umozliwienie szczegolowej analizy cech DP wymaganych do wymiany 

doswiadczen i wymiany tworczej oraz pozniejszej oceny.

W tym celu dla kazdej zidentyfikowanej DP nalezy wypelnic szablon Opisu Dobrej 

Praktyki (Zalqcznik I).

Dobre praktyki

A. Szkolenie uswiadamiajqce na temat szczegolnych potrzeb 

studentow z niepefnosprawnosciq w WUW

1. Nazwa dobrej praktyki:

Szkolenie uswiadamiajqce na temat szczegolnych potrzeb studentow z 

niepefnosprawnosciq w WUW

2. Wfasciciel dobrej praktyki:

Wolny Uniwersytet w Warnie „Czernorizec Hrabar”,

3. Kraj

Bulgaria

4. Strona internetowa

www.vfu.bg

5. Rodzaj i wielkosc instytucji

WUW jest uczelniq prywatnq i posiada okolo 7500 studentow.
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6. Organ, ktory wdraza DP i inni zaangazowani partnerzy/strony 

zainteresowane

Wolny Uniwersytet w Warnie "Chernorizets Hrabar" posiada dobrze ugruntowane, 

dostqpne srodowisko umozliwiajqce niezakfocone przejscie przez studentow ze 

szczegolnymi potrzebami, samodzielnie lub z w towarzystwie innych osob do: sal 

wykfadowych i specjalistycznych pokoi do nauki; pomieszczen usfugowych; 

biblioteka; sektor gastronomiczny; osrodek medyczny.

Wolny Uniwersytet w Warnie „Chernorizets Hrabar” przyjmuje na studia osoby z 

niepefnosprawnosciami o ograniczonej zdolnosci do pracy w ramach uproszczonej 

procedury i warunkow. Ze wzglqdu na stopien niepefnosprawnosci oraz na 

wniosek kandydatow egzamin wstqpny moze bye przeprowadzony w osobnej sali.

Studenci ze szczegolnymi potrzebami otrzymujq w trakcie studiow osobistq pomoc 

metodycznq - dodatkowe konsultacje, mozliwose przystqpienia do egzaminu poza 

ustalonym harmonogramem itp.

Uczelnia pracuje w oparciu o ugruntowanq krajowq bazq dokumentow 

normatywnych - Ustawq o szkolnictwie wyzszym oraz krajowe prawo dotyczqce 

osob z niepefnosprawnosciami, a takze wewn^trzne przepisy instytucjonalne.

Usfugi i wsparcie dla studentow z niepefnosprawnosciami sq realizowane przez 

ogolnq kadrq administracyjnq uczelni. Szkolenie dostosowane jest do 

indywidualnych potrzeb sfuchaczy w kazdym konkretnym przypadku.

7. Cel szkolenia

Program ma na celu budowanie swiadomosci kadry akademickiej w zakresie 

potrzeb studentow z niepefnosprawnosciami. Zaangazowana jest rowniez rada 

uczniowska, aby mozna byfo uzyskae perspektywq studentow.

8. Grupy docelowe

Szkolenie organizowane jest w grupach od 15 do 20 osob.

9. Niezb^dne zasoby/gtowne czynniki sukcesu

- Doswiadczony wykfadowca przyblizajqcy temat i specyfikq niepefnosprawnosci

- Specjalista pracujqcy z osobami z niepefnosprawnosciami
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- Czas na pytania i odpowiedzi od uczestnikow

- Studium przypadku (rzeczywiste)

10. Zasi^g terytorialny: regionalne/krajowe

11. Podejscie/metodologia szkolenia

WUW organizuje szkolenie i zaprasza specjalistow, aby wyjasnic uczestnikom 

specyfik^ pracy ze studentami z roznymi rodzajami niepefnosprawnosci, 

zapewniajqc pole do dyskusji i pytan, dostarczajqc materiafy wideo i audio, 

materiafy dodatkowe w postaci mafych ksiqzeczek z najwazniejszymi informacjami 

w tym zakresie.

Szkolenie odbywa si$ w ciqgu jednego dnia, a program dotyczy szkolenia 

ogolnouswiadamiajqcego, majqcego na celu przyblizenie kadrze akademickiej 

problematyki dotyczqcej studentow z niepefnosprawnosci^ i ich sytuacji.

Szkolenia obejmujq wykfady, praktyczne szkolenia dotyczqce roznych rodzajow 

niepefnosprawnosci, prezentacje przypadkow z praktyki pracy ze studentami z 

niepefnosprawnosciami.

12. Program szkolenia

Program dotyczy spofecznych aspektow niepefnosprawnosci - przefamywania 

stereotypow dotyczqcych osob z niepefnosprawnosciami, udost^pniania uczelni 

dla wszystkich poprzez promocj? idei uniwersalnego projektowania.

Godziny Temat

8:30-9:00 Spotkanie uczestnikow

9:00-10:00 Wprowadzenie uczestnikow w zagadnienia dotyczqce 

niepefnosprawnosci

10:00-12:30 Dogf^bne wyjasnienie tematu niepefnosprawnosci - Rodzaje 

niepefnosprawnosci, jak rozne rodzaje niepefnosprawnosci 

wpfywajq na psychik^ i struktur^ osobowosci, potrzeby studentow 

z niepefnosprawnosciami, omowienie kwestii pi^tnowania
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13. Materiaty szkoleniowe/prezentacje

Godziny Temat

studentow z niepefnosprawnosciami w spofeczenstwie, prawd i 

mitow dotyczqcych niepefnosprawnosci.

12:30-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Aspekty formalno-prawne studentow z niepefnosprawnosciami i 

ich prawa.

14:00-14:30 Udzielanie informacji o doswiadczeniach innych uczelni na 

swiecie i w naszym kraju.

14:30-15:30 Pytania i odpowiedzi

- Prezentacja PowerPoint;

- Materiafy wideo i audio;

- Zapewnienie uczestnikom mozliwosci zapoznania si$ z roznymi rodzajami 

pomocy (wozki inwalidzkie, laski, symulacje VR, ksiqzki i materiafy w j^zyku 

Braille'a);

- Formufowanie studiow przypadku na podstawie rzeczywistych doswiadczen;

- Fotografie itp.

14. Osiqgni^te wyniki

- Podnoszenie swiadomosci kadry akademickiej na temat studentow z 

niepefnosprawnosciami.

- Zwi^kszenie wiedzy kadry akademickiej na temat roznych rodzajow 

niepefnosprawnosci i adekwatnego zachowania.

- Lepsza integracja studentow z niepefnosprawnosciami.

- Mozliwosc dzielenia si$ przez nauczycieli swoimi doswiadczeniami ze 

studentami w celu lepszej integracji studentow z niepefnosprawnosciami.
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- Promocja idei uniwersalnego projektowania (dost^p dla studentow z 

niepefnosprawnosciami).

15. Kontakt

e-mail: chris.iv092@gmail.com

B. MUST Week - Ustugi dla studentow ze szczegolnymi potrzebami, 
temat Uniwersalnego projektowania nauki

1. Nazwa dobrej praktyki

MUST Week - Usfugi dla studentow ze szczegolnymi potrzebami, temat 

Uniwersalnego projektowania nauki

2. Wtasciciel DP

Uniwersytet Masaryka

3. Panstwo:

Czechy

4. Strona internetowa:

https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/training-seminars/must-week

5. Rodzaj i wielkosc instytucji

Uniwersytet Masaryka jest uczelniq publicznq. Uczelnia jest stosunkowo duza i 

liczy okofo 29 000 studentow.

6. Organ, ktory wdraza DP i inni zaangazowani partnerzy/strony 

zainteresowane

Osrodek wsparcia dla studentow ze szczegolnymi potrzebami na Uniwersytecie 

Masaryka w Brnie w Czechach (w skrocie Osrodek Teiresias).

Na Uniwersytecie Masaryka w Czechach Osrodek Wsparcia dla Studentow ze 

szczegolnymi potrzebami (TEIRESIAS) ma kluczowe znaczenie dla misji uczelni, 

aby stac si$ krajowym liderem w odniesieniu do studentow z 

niepefnosprawnosciami. Jej zadaniem jest dbanie o to, aby fizyczne i wirtualne 

srodowiska uczelni, w tym dokumenty i komunikacja, byfy dost^pne dla osob ze 

szczegolnymi potrzebami. Opracowuje integracyjne metody edukacyjne dla 
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uczelni i proponuje Ministerstwu Edukacji modele ekonomiczne finansowania 

takich usfug. Osrodek prowadzi scisfq wspofpracq z Instytutem Badan Edukacji 

Integracyjnej, ktory prowadzi badania nad rozwojem metod edukacji integracyjnej 

w nauczaniu w szkofach podstawowych i srednich.

Osrodek Teiresias sfuzy przede wszystkim jako:

- osrodek dydaktyczny z bogatq ofertq kursow uzupefniajqcych i/lub 

zastqpujqcych zajqcia standardowe;

- osrodek metodyczno-doradczy dla studentow i pracownikow UM oraz 

podobnych wydziafow specjalistycznych na innych czeskich uczelniach i 

szkofach srednich;

- instytucja badawcza opracowujqca autorskie rozwiqzania technologiczne;

- osrodek tfumaczen ustnych i mowy na tekst, wydawca publikacji w 

alfabecie Braille'a i narodowa biblioteka cyfrowa.

Osrodek TEIRESIAS wspofpracuje bezposrednio z poszczegolnymi wydziafami 

Uniwersytetu Masaryka w celu podniesienia swiadomosci i zapewnienia 

konsultacji i porad na wydziafach w zwiqzku z ksztafceniem studentow ze 

szczegolnymi potrzebami i zwiqzanym z tym dostosowaniem usfug. W osrodku 

dla kazdego wydziafu wyznaczany jest opiekun studiow. Osrodek Teiresias 

zatrudnia 42 stafych pracownikow.

Podstawowe informacje dla nauczycieli pracujqcych ze studentami ze 

szczegolnymi potrzebami dost^pne sq na stronie internetowej osrodka. Informacje 

dotyczq gfownie konkretnych potrzeb studentow w zwiqzku z ich 

niepefnosprawnosciq, a takze usfug i uzasadnionych udogodnien, do ktorych sq 

uprawnieni.

Osrodek zapewnia wsparcie techniczne w zakresie adaptacji materiafow 

dydaktycznych (cyfrowych i dotykowych), produkcji dotykowych znakow orientacji, 

produkcji dotykowych map orientacji.

Wszystkie teksty przygotowane przez Osrodek Teiresias sq skatalogowane i 

archiwizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej dla Studentow UM ze szczegolnymi 

potrzebami. Wspofpracuje z instytucjami krajowymi (Scio, CERMAT - Osrodek
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Ewaluacji Osiqgni^c Edukacyjnych) w zakresie modyfikacji materiafow 

dydaktycznych i testow dla studentow z niepefnosprawnosciami.

Osrodek posiada rowniez Sekj Poradnictwa Psychologicznego oraz Diagnozy 

Trudnosci w Uczeniu si$.

7. Cel:

MUST WEEK to jednotygodniowe szkolenie, ktorego celem jest zapoznanie 

uczestnikow z osrodkiem i gfownymi usfugami, oferowanymi studentom z 

niepefnosprawnosciami. Gfownym celem jest podniesienie swiadomosci wsrod 

pracownikow uczelni na temat koncepcji uniwersalnego projektowania nauki oraz 

celow, jakie instytucje edukacyjne i/lub osrodki swiadczenia usfug mogq osiqgnqc 

w tej dziedzinie. Wydarzenie jest zatem postrzegane jako okazja do 

zaprezentowania zasad powszechnej dost^pnosci i wymiany doswiadczen wsrod 

profesjonalistow, ktorzy zapewniajq powszechnq dost^pnosc szkolnictwa 

wyzszego w UE i Czechach.

8. Grupy docelowe:

Kadra akademicka, kadra naukowa w SW, kadra pomocnicza, pracujqca ze 

studentami z niepefnosprawnosciami; Wydarzenie jest rowniez otwarte dla 

kandydatow/studentow z niepefnosprawnosciami.

9. Niezb^dne zasoby

W 2020 roku wydarzenie odbyfo si$ w osrodku i obejmowafo zwiedzanie jego 

obiektow oraz spotkania dla uczestnikow.

Usfugi osrodka prezentujq czfonkowie jego personelu.

Inne zasoby: Wyposazenie techniczne i wsparcie dla uczestnikow z 

niepefnosprawnosciami.

10. Zasi$g terytorialny: Mi^dzynarodowe

11. Podejscie/metodologia

Uczestnicy zapoznajq si$ z podstawami edukacji integracyjnej, edukacji dla 

wszystkich, uniwersalnego projektowania nauki, wsparcia dla studentow ze 

szczegolnymi potrzebami w UE i Czechach.
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Wprowadzona zostanie rowniez struktura organizacyjna i zarzqdcza Biura 

Wsparcia, jak rowniez obieg i dystrybucja usfug.

Metody szkoleniowe obejmujq prezentacj? na miejscu i demonstrate usfug 

wsparcia oferowanych przez osrodek Tereisias.

12. Program - gtowne tematy

PONIEDZIALEK

Godziny Temat

11:45 - 12:15 Rejestracja na miejscu

12:15 - 12:30 Wprowadzenie do programu

12:30 - 13:00 Prezentacja Uniwersytetu Masaryka

13:30 - 15:00 Obiad

15:00 - 16:30 Usfugi dla osob z niepefnosprawnosciami stosowane w Czechach 

- przeglqd

16:30 - 18:00 Wycieczka do Brna

19:00 - 21:30 Wspolna kolacja, zapoznanie si$ uczestnikow

WTOREK

Godziny Temat

9:00 - 10:30 Witamy w Teiresias - Osrodek Wsparcia dla Studentow ze 

szczegolnymi potrzebami: podstawy edukacji integracyjnej, 

edukacja dla wszystkich, uniwersalnego projektu nauki, wsparcie 

dla studentow ze szczegolnymi potrzebami w UE i Czechach

10:45 - 12:15 Podstawowe wprowadzenie w zakresie usfug swiadczonych
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WTOREK

Godziny Temat

studentom ze szczegolnymi potrzebami na Uniwersytecie 

Masaryka; Biuro Studenckie, obieg i dystrybucja usfug

12:15 - 13:45 Obiad

13:45 - 14:45 Wycieczka osrodka Teiresias

14:45 - 15:45 Usfugi dla studentow z dysleksjq i zaburzeniami psychicznymi

SRODA

Godziny Temat

9:00 - 10:30 Usfugi biblioteczne; alfabet Braille'a, grafika dotykowa

10:45 - 11:30 Specjalne kursy j^zykowe dla studentow ze szczegolnymi 

potrzebami

11:30 - 12:15 Mobilnosc mi^dzynarodowa studentow ze szczegolnymi 

potrzebami

12:15 - 13:45 Obiad

14:00 - 15:30 Specjalne technologie informatyczne i wspomagajqce, System 

Dystrybucji Transkrypcji Synchronicznej w Czasie Rzeczywistym; 

dost^pnosc sieci itp.

15:30 - 16:00 Diagnostyka studentow z okreslonymi trudnosciami w nauce

16:00 - 17:00 J^zyk migowy w szkolnictwie wyzszym, sfowniki migowe + Studio 

wideo
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SRODA

Godziny Temat

17:00 - 17:30 Usfugi dla studentow z niepefnosprawnosci^ ruchowq

CZWARTEK

Czwartek Temat

9:00 - 10:15 Nauka matematyki dla studentow ze szczegolnymi potrzebami

10:15 - 12:15 Dokumenty z ufatwieniami dost^pu, Ksiqzki hybrydowe, Biblioteki 

wspofdzielone

12:15 - 13:45 Obiad

14:00 - 15:00 Tfumaczenia ustne j^zyka migowego i tfumaczenia mowy na tekst

15:15 - 16:00 Specjalne zaj^cia sportowe dla studentow ze szczegolnymi 

potrzebami; Specjalne zaj^cia sportowe w praktyce

16:30 - 18:00 Specjalne zaj^cia sportowe w praktyce - Trening pifki noznej dla 

osob niewidomych

13. Materiafy szkoleniowe/prezentacje

Р1ДТЕК

Piqtek Temat

9:00 -11:30 Sesja podsumowujqca

11:30 - 12:00 Sesja podsumowujqca i pozegnanie

- Wykfady, prezentacje, pokazy na miejscu
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14. Osiqgni^te wyniki

Podniesienie swiadomosci wsrod pracownikow uczelni na temat podstawowych 

poj^c jak uniwersalny projekt nauki.

Praktyczne doswiadczenie w zakresie gfownych usfug wsparcia i technologii 

pomocniczych, dost^pnych dla studentow z niepefnosprawnosciami.

15. Kontakt

https://www.muni.cz/en/people/361474-tomas-varga

C. Szkolenie uswiadamiajqce na temat szczegolnych potrzeb 

studentow z niepefnosprawnosciami w SW

1. Nazwa dobrej praktyki:

Szkolenie uswiadamiajqce na temat szczegolnych potrzeb studentow z 

niepefnosprawnosciami w SW

2. Wfasciciel Dobrej Praktyki:

Fundacja „Instytut Rozwoju Regionalnego” (FIRR), Polska

3. Kraj, w ktorym wdrazana jest dobra praktyka: Polska

4. Strona internetowa: https://firr.org.pl

5. Rodzaj i wielkosc instytucji Organizacja pozarzqdowa

6. Organ, ktory wdraza DP i inni zaangazowani partnerzy/strony zainteresowane

FIRR posiada wieloletnie doswiadczenie w dziafaniach na rzecz podnoszenia 

swiadomosci i zwi^kszania dost^pnosci edukacji dla osob z 

niepefnosprawnosciami. FIRR zapewnia uczelniom szkolenia „Dost^pnosc w 

szkolnictwie wyzszym”.

7. Cel szkolenia

Gfownym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i podniesienie swiadomosci na 

temat szczegolnych potrzeb studentow SW z niepefnosprawnosciami.
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FIRR pokazuje, jak nalezy pod wzglqdem technicznym i administracyjnym 

dostosowac uczelnie do potrzeb studentow ze wszystkimi rodzajami 

niepefnosprawnosci.

8. Grupa docelowa

Faza rekrutacji ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji grup uczestnikow zgodnie 

z ich wspolnymi celami, poziomem wiedzy itp.

Uczestnicy podzieleni sq na grupy (11-20) osob, a program dobierany jest do 

potrzeb kazdej grupy.

Integracja osob z niepefnosprawnosciami: Trenerem jest osoba z 

niepefnosprawnosciq.

9. Niezb^dne zasoby

Niezbqdne zasoby/Gfowne czynniki sukcesu:

- Proces rekrutacji (wspolne cele uczestnikow, podobny poziom wiedzy itp.)

- Grupa: 12-20 osob

- Czas na dyskusjq

- Trener bqdqcy osobq z niepefnosprawnosciq (doswiadczenie)

- Studia przypadkow (rzeczywiste, doswiadczenie)

- Program - dostosowany

10. Podejscie/metodologia szkolenia

Wykfad, warsztaty (studia przypadkow, doswiadczenie w zakresie 

niepefnosprawnosci), dyskusja, materiafy dodatkowe: filmowe, audio itp.

Dobra praktyka FIRR obejmuje organizacjq szkolenia, metodologiq szkolenia oraz 

program szkolen uswiadamiajqcych, ktory mozna dostosowac do potrzeb roznego 

rodzaju personelu.

11. Program szkolenia

Program szkolenia realizowany jest w ciqgu jednego dnia i obejmuje nastqpujqcy 

zakres
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Godziny Temat

09:00-09:30 Sytuacja formalno-prawna studentow z niepefnosprawnosciami

09:30-10:00 Przepisy ustawy o zapewnieniu dost^pnosci dla osob ze 

szczegolnymi potrzebami

10:00-12:00 Przyczyny i rodzaje niepefnosprawnosci, konsekwencje dla 

procesu edukacji, stereotypy, prawdy i mity o osobach z 

niepefnosprawnosci^, wsparcie w praktyce (studia przypadkow)

12:00-12:30 Przerwa

12:30-14:00 Urzgdzenia wspomagajgce i dost^pne informacje dla osob z 

niepefnosprawnosciami.

12. Materiafy szkoleniowe/prezentacje

Prezentacje Power Point, filmy, audio, urzqdzenia (urzqdzenia brajlowskie i 

materiafy edukacyjne, wozek inwalidzki, laski, symulatory - wzroku, sfuchu, ruchu 

itp.), opisy studiow przypadkow, opis cwiczen (tekst, zdj^cia, grafika itp.)

13. Osiqgni^te wyniki

- Zwi^kszenie poziomu wiedzy na temat problematyki studentow z 

niepefnosprawnosciami (srodowisko akademickie);

- Zwi^kszenie swiadomosci potrzeb studentow z niepefnosprawnosciami;

- Wsparcie grup studentow z niepefnosprawnosciami w zakresie rownego 

dost^pu do edukacji i zycia spofecznego;

- Integracja studentow z niepefnosprawnosciami;

- Promowanie idei uniwersalnego projektu (dost^pnosc srodowiska dla 

studentow z niepefnosprawnosciami).

14. Kontakt

e-mail: anna.rdest@firr.grg.pl
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D. Szkolenie dla absolwentow uczelni w zakresie zarzqdzania 

niepefnosprawnosci^ i roznorodnosciq

1. Nazwa dobrej praktyki

Szkolenie dla absolwentow uczelni w zakresie zarzqdzania niepefnosprawnosci^ i 

roznorodnosciq

2. Wfasciciel dobrej praktyki

Uniwersytet Rzymski Tor Vergata

3. Panstwo:

Wfochy

4. Strona internetowa:

https://economia.uniroma2.it/dmd/gestione-della-disabilita-e-delle-diversita/#

5. Rodzaj i wielkosc instytucji

Uniwersytet, publiczny

6. Organ, ktory wdraza DP i inni zaangazowani partnerzy/strony 

zainteresowane

Uniwersytet Rzymski Tor Vergata, SIDiMa (Wfoskie stowarzyszenie zarzqdzania 

problemami zwiqzanymi z niepefnosprawnosci^).

W styczniu 2000 r. Uniwersytet Rzymski Tor Vergata powofaf Komisj$ ds. 

Wdrazania Ustawy nr 104 z 1992 r. - Usfugi dla osob z niepefnosprawnosci^. Jej 

gfownym celem jest zapewnienie studentom z niepefnosprawnosci^ zintegrowanej 

usfugi powitania, wsparcia i integracji w srodowisku uczelnianym w ramach 

wdrazania Ustawy Ramowej nr 104 z 1992 r. z pozniejszymi zmianami Powyzsze 

zostafy one wprowadzone w szczegolnosci ustawq nr 17 z 1999 r. oraz zgodnie z 

postanowieniami art. 3 ust. 6 Statutu Uczelni.

Ponadto zajmowafa si$ ona analizq i promocjq interwencji majqcych na celu 

usuni^cie barier architektonicznych. Ostatecznym jej celem jest pomoc w
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stworzeniu „przyjazniejszego” kampusu, coraz bardziej przyjaznego, miejsca, 

ktore gwarantuje wszystkim studentom prawo do edukacji.

Komisja od samego poczqtku realizowafa swoje zobowiqzanie w drodze szeregu 

zintegrowanych dziafan majqcych na celu przezwyciqzenie barier 

technologicznych i komputerowych, a takze organizacyjnych i zarzqdczych.

Wfoskie stowarzyszenie zarzqdzania problemami zwiqzanymi z 

niepefnosprawnosciq (SIDiMa) www.sidima.it jest pierwszym stowarzyszeniem 

zarzqdzania problemami zwiqzanymi z niepefnosprawnosciq, zafozonym we 

Wfoszech w kwietniu 2011 roku. Jego gfownym celem jest badanie i promowanie 

Kultury zarzqdzania problemami zwiqzanymi z niepefnosprawnosciq, w kontekscie 

dziafalnosci takich organizacji jak instytucje, zakfady opieki zdrowotnej i 

przedsiqbiorstwa, w celu podniesienia swiadomosci i ochrony praw osob z 

niepefnosprawnosciq oraz poszanowania osob w kazdym aspekcie, wymiarze i 

momencie zycia, rowniez zgodnie z ratyfikowanq przez Wfochy „Konwencjq ONZ 

o prawach osob z niepefnosprawnosciq”, silnie wpfywajqc na rozwoj polityk na 

szczeblu krajowym i lokalnym oraz czyniqc je bardziej skutecznymi.

7. Cel szkolenia

Gfownym celem jest szkolenie profesjonalistow dziafajqcych w dziedzinie 

roznorodnosci i niepefnosprawnosci w zarzqdzaniu, koordynowaniu i wspofpracy z 

roznymi zaangazowanymi stronami i osobami.

Szkolenie bqdzie promowac swiadomosc, integracjq i wiedzq na temat potrzeb 

osob charakteryzujqcych siq roznorodnosciq/z niepefnosprawnosciq.

8. Grupy docelowe

Kandydaci na kurs muszq posiadac wyksztafcenie wyzsze. Poniewaz jest to 

szkolenie dla absolwentow uczelni, ktore obejmuje dyscypliny i sektory 

przekrojowe, przyjqcia sq oceniane indywidualnie przez radq wykfadowcow 

szkolenia dla absolwentow uczelni poprzez ocenq zwiqzku miqdzy kwalifikacjami, 

wyksztafceniem i doswiadczeniem zawodowym.

9. Niezb^dne zasoby

- okofo 20 wykwalifikowanych trenerow
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10. Zasi^g terytorialny

Krajowy

11. Podejscie/metodologia szkolenia

Zarzqdzanie problemami zwiqzanymi z niepefnosprawnosciq to kierunek 

zarzqdzania, ktory koncentruje siq na osobach z niepefnosprawnosciq i ich 

rozwoju, w celu dostosowania danej organizacji (instytucje, zakfady opieki 

zdrowotnej i przedsiqbiorstwa), do ich powitania i zarzqdzania ich potrzebami.

Absolwenci muszq posiadac nastqpujqce gfowne umiejqtnosci:

- Zarzqdzanie problemami zwiqzanymi z niepefnosprawnosciq i roznorodnosciq 

w miejscu pracy z perspektywy ogolnego poziomu zadowolenia w ramach 

organizacji.

- Rozwijanie wrazliwosci w zakresie „projektowania dla wszystkich” oraz 

umiej^tnosci radzenia sobie (a bye moze zapobiegania) trudnosciom osob z 

niepefnosprawnosci^ ruchowq i sensorycznq, osob starszych oraz wszystkich 

pracownikow z roznego rodzaju problemami stafymi lub przejsciowymi.

- Zapewnienie integracji osob charakteryzujqcych siq roznorodnosciq/z 

niepefnosprawnosciq w kontekscie wykonywanej pracy.

- Zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie juz ustalonego podstawowego 

profesjonalizmu.

- Utworzenie sieci miqdzy organizacjami a terytorium.

- Wspieranie organizacji i przedsiqbiorstwa w pozyskiwaniu nowej wizji organizacyjnej.

- Wspieranie przedsiqbiorstwa publicznego i prywatnego w przyjmowaniu 

innowacyjnych modeli zarzqdzania zasobami ludzkimi i ograniczania kosztow pracy.

12. Program szkolenia

Lqczny czas trwania Szkolenia dla absolwentow uczelni wynosi jeden rok 

akademicki.

Program nauczania podzielony jest na 6 obszarow tematycznych:

1. Prawo

2. Medycyna

3. Narzqdzia i nowe technologie
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4. Socjologia i psychologia

5. Zarzqdzanie i polityka

6. Praktyczne dziafania w tym sektorze

13. Materiaty szkoleniowe

- zaj^cia stacjonarne (laboratoria, cwiczenia, omawianie przypadkow i zaj^cia 

praktyczne), FaD (dedykowana platforma z osobistym dost^pem)

- Zaj^cia online (udost^pnianie tresci i komunikacja interaktywna).

- Materiafy: glosariusz, lektura uzupefniajqca, indeksowanie tematow, 

przeglqdanie Internetu z przewodnikiem, tabele, wykresy.

14. Osiqgni^te wyniki

Zdobycie specjalistycznych umiej^tnosci z zakresu zarzqdzania problemami 

zwiqzanymi z niepefnosprawnosci^ i roznorodnosciq, w szczegolnosci wiedzy i 

narz^dzi do wykonywania funkcji w zakresie kierowania, zarzqdzania i koordynacji 

okreslonych polityk przedsi^biorstwa przydatnych w promowaniu i 

upowszechnianiu kultury organizacyjnej zorientowanej na integracji.

15. Kontakt

e-mail: master@didima.uniroma2.it

KROK 4: Ocena DP zgodnie ze zidentyfikowanymi 

potrzebami

Kryteria oceny

Stosownosc

- Cel DP jest zgodny ze zidentyfikowanymi potrzebami i barierami

- DP moze przyczynic sii do rozwoju modelu szkolenia

- Jest to zgodne z celem projektu

Oddziatywanie

- Praktyka pokazuje, za pomocq wynikow dotyczqcych jakosci i/lub ilosci,
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podniesienie swiadomosci w zakresie szczegolnych potrzeb osob z 

niepefnosprawnosciq w celu poprawy ich integracji w ramach szkolnictwa 

wyzszego.

- Praktyka obejmuje szeroki zakres podmiotow i stron zainteresowanych, ktore 

pomagajq utrzymac jej wdrazanie.

- Praktyka zapewnia szerokie uczestnictwo, m.in. osob z niepefnosprawnosciq.

Innowacja

- Praktyka powoduje integracjq nowych metod uczenia siq i szkolenia w celu 

osiqgniqcia lepszej swiadomosci w kwestiach dostqpu i integracji osob z 

niepefnosprawnosciq do szkolnictwa wyzszego.

- Praktyka powoduje wprowadzenie postqpowych narzqdzi, urzqdzen, technologii 

lub procesow

- w dziedzinie budowania swiadomosci w kwestiach integracji i dostqpnosci.

Wydajnosc/skutecznosc

- Wyniki osiqgniqte w stosunku do zainwestowanych srodkow.

- Osiqgniqte wyniki sq pozytywnie powiqzane z jej celami lub oczekiwanymi 

rezultatami.

Przenoszalnosc

- Praktyka moze byc stosowana w innych regionach/krajach i moze byc 

dostosowana do potrzeb SW, a takze do potrzeb roznego rodzaju personelu.

Proces dokonywania oceny

Proces oceny DP zostanie przeprowadzony podczas spotkania Partnerow w dniu 31 

marca. Ocena przedstawionych DP zgodnie z potrzebami krajowymi/regionalnymi/SW.

Partnerzy projektu uszeregujq Dobre praktyki wedfug ustalonych kryteriow.

RAPIW podsumuje wyniki i dostarczone uzasadnienie.
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Walidacja dobrych praktyk

PP dokonajq ostatecznej oceny i walidacji dotychczas przedstawionych i omowionych DP 

w celu zatwierdzenia najlepszej z nich na potrzeby dostosowania i przeniesienia w 

ramach rozwoju innowacyjnego modelu szkolenia uswiadamiajqcego.

Zalqcznik I Szablon dobrych praktyk

1. Nazwa dobrej praktyki

2. Wfasciciel dobrej praktyki

3. Kraj

4. Strona internetowa

5. Rodzaj i wielkosc instytucji

6. Organ, ktory wdraza DP i inni zaangazowani partnerzy/strony zainteresowane

7. Cel szkolenia

8. Grupy docelowe

9. Niezb^dne zasoby

10. Zasi^g terytorialny
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11. Podejscie/metodologia szkolenia

12. Program

13. Materiaty szkoleniowe/prezentacje

14. Osiqgni^te wyniki

15. Kontakt

Zalqcznik II Wyniki ankiety

Kluczowe Dzialanie 2: Wspolpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk

KA203 - Partnerstwo strategiczne dla szkolnictwa wyzszego

Dost^p do uczelni dla osob z niepelnosprawnosciq - ATU

2019-1-BG01-KA203-062530

Ankieta majqca na celu zapewnienie doradztwa, wsparcia i innych uslug studentom 

uczelni ze szczegolnymi potrzebami. Kwestionariusz sklada si$ z siedmiu cz^sci.

REZULTAT INTELEKTUALNY O4

Budowanie modelu swiadomosci w SW

Uczelnie zaangazowane w ramach ankiety:

1. Uniwersytet Palackiego w Olomuncu, Czechy

2. Uniwersytet w Preszowie, Slowacja

3. Politechnika w Brnie, Czechy
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4. Uniwersytet Karola, Czechy

5. Politechnika w Ostrawie, Czechy

6. Uniwersytet w Hradec Kralove, Czechy

7. Uniwersytet w Ostrawie, Czechy

8. Uniwersytet Komenskiego, Sfowacja
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Swiadczenie usfug

1. Dla jakich grup docelowych przeznaczone sq swiadczone przez Panstwa usfugi?

Grupy docelowe Grupy docelowe

Methodological instructions of Instrukcje metodologiczne

Asylum seekers Osoby ubiegajqce si$ o azyl

Graduates Absolwenci

Participants in lifelong learning Uczestnicy programu uczenia si$ przez 

cafe zycie

Students who are parents Studenci b^dqcy rodzicami

Employees with disabilities Pracownicy z niepefnosprawnosci^

General public Ogof spofeczenstwa

Uczelnie swiadczq swoje usfugi gfownie studentom ze szczegolnymi potrzebami, zgodnie 

z instrukcjq metodycznq Ministerstwa Edukacji. Nalezq do nich:

• Studenci z wadami wzroku
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• Studenci z wadq sfuchu

• Studenci z niepefnosprawnosciq ruchowq

• Studenci z okreslonymi trudnosciami w uczeniu siq

• Studenci z autyzmem

• Studenci z innymi trudnosciami

Niektore uczelnie swiadczq rowniez swoje usfugi osobom ubiegajqcym siq o azyl, 

absolwentom, uczestnikom ksztafcenia ustawicznego, studentom zagranicznym, 

studentom bqdqcym rodzicami, pracownikom z niepefnosprawnosciq oraz w ogolnosci 

spofeczenstwu.

2. Jakie kryteria nalezy spetnic, aby zakwalifikowac siq do usfug?

Kryteria swiadczenia usfug przez czeskie uczelnie opierajq siq na instrukcji 

metodologicznej Ministerstwa Edukacji, Mfodziezy i Sportu (MSMT-2019/2019-2 - Zasady 

przekazywania skfadek i dotacji na uczelnie publiczne przez Ministerstwo Edukacji, 

Mfodziezy i Sportu.

Kryteria swiadczenia usfug dla sfowackich uczelni opierajq siq na Ustawie o instytucjach 

szkolnictwa wyzszego, § 100.

3. Jacy pracownicy pracujq W osrodku?

Personel

Comment [JL1]: Can you send us correct 
graphics?
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6

5

4

3

2

1

0

Koordynator Specjalisci i Studenci Asystenci Koordynator

zy ustug Zewn?trzni ustug

konsultanci

Kadra sktada si? przede wszystkim z koordynatorow ustug, specjalistow i konsultantow. 

Do tej kategorii zaliczajq si? m.in. specjalisci w zakresie poradnictwa psychologicznego i 

psychiatrycznego, poradnictwa prawnego, poradnictwa zawodowego, rozwoju 

kompetencji edukacyjnych, diagnostyki, coachingu).

W rzadkich przypadkach w swiadczeniu ustug uczestniczq rowniez pracownicy 

zewn?trzni, studenci i asystenci.

Jedna uczelnia w ramach proby nie posiada jeszcze osrodka wsparcia, a ustugi sq 

koordynowane wytqcznie przez koordynatora ustug.

Wielkosc osrodka

3,5 -----------------------------
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Do 5 pracownikow 5-10 pracownikow Ponad 10 pracownikow

Jesli chodzi o wielkosc osrodka, w trzech przypadkach osrodek liczyf do 5 osob, w trzech 

przypadkach by! to osrodek wi^kszy, zatrudniajqcy powyzej 10 osob. W dwoch 

przypadkach osrodek zatrudnia! od 5 do 10 pracownikow.

4. Czy korzystajq Panstwo z jakiejkolwiek formy promocji osrodka i swiadczonych 

ustug?

Wi^kszosc osrodkow, z ktorym skontaktowano si$, stosowafa jakqs form^ promocji 

swiadczonych usfug. Tylko jeden osrodek nie korzystaf z promocji.
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4.1. How does the promotion take place?

Means of promotion
e

Means of promotion Srodki promocji

Social network Siec spotecznosciowa

Open days Dni Otwarte

University magazine Czasopismo uczelniane

Promotional leaflets Ulotki promocyjne

Promotion during teaching Promocja podczas nauczania

University information system Uczelniany system informacyjny

Promotion at secondary schools Promocja w szkofach srednich

E-mail E-mail

Conferences and educational fairs Konferencje i targi edukacyjne
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Promocja najczqsciej odbywa siq za posrednictwem stron internetowych uczelni oraz 

podczas dni otwartych. Wykorzystywane sq rowniez ulotki promocyjne, czasopisma 

uczelniane, portale spofecznosciowe (Facebook), promocja na konferencjach i targach 

edukacyjnych oraz promocja w szkofach srednich. W mniejszym stopniu osrodki 

wykorzystujq rowniez promocjq za posrednictwem poczty elektronicznej, w trakcie 

nauczania czy poprzez systemy informatyczne uczelni.

4.2. Jakie wyzwania dostrzegajq Panstwo w zakresie promocji?

Najwiqkszym wyzwaniem dla osrodkow jest niska swiadomosc swiadczonych usfug, 

wiqksza potrzeba promocji osrodka oraz wiqksze wykorzystanie sieci 

spofecznosciowych.

Osrodki z zadowoleniem nawiqzafyby wspofpracq z osrodkami na innych uczelniach.

5. Czy wspofpracujq Panstwo rowniez z instytucjami zewnqtrznymi w zakresie 

swiadczenia usfug (np. organizacjami non-profit, szkotami srednimi, 

organizacjami zrzeszajqcymi osoby z niepefnosprawnosciq itp.)?

Szesc osrodkow w ramach proby wspofpracuje rowniez z instytucjami zewnqtrznymi.

Trzy osrodki nie wspofpracujq z zadnymi instytucjami zewnqtrznymi.

5.1 Z jakimi instytucjami Panstwo wspofpracujq?
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Wspofpraca zewn^trzna prowadzona jest z roznymi instytucjami i organizacjami. Nalezq 

do nich na przykfad:

- Tyflocentrum

- Tyfloservis

- Czeski Zwiqzek Osob Niesfyszqcych

- Liga na Wozkach Inwalidzkich

- Pies przewodnik

- Revenium

- Fundacja Olgi Havlovej

- Prah

- Opieka w zakresie zdrowia psychicznego

- Hewer

- Kresadlo - Diakonia

- Osrodek Integracji osob z niepefnosprawnosci^ Kraju Kralowohradeckiego

- Mikasa

- Osrodek opieki nad osobami niesfyszqcymi i niedosfyszqcymi

- Nautis

- Organizacje dla osob z niepefnosprawnosci^

- Osrodki poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i profilaktyki

- Specjalne poradnie pedagogiczne

5.2 W jakim celu prowadzona jest ta wspofpraca? Comment [JL2]: As previous

34



H
 Co-funded by the 

Erasmus+ Programme 
of the European Union

Cel wspotpracy

Swiadczenie ustug Poprawa jakosci Udzielanie informacji i

ustug porad

Wspotpraca zewn^trzna prowadzona jest przede wszystkim w celu swiadczenia ustug, 

podnoszenia jakosci swiadczonych ustug oraz udzielania informacji i porad.

Wspotpraca prowadzona jest zgodnie z biezqcymi potrzebami osrodka i studentow, na 

przyktad poprzez wspotpraca kontraktowq, posrednictwo informacyjne czy spotkania 

robocze.

5.3 Czy jest wyznaczona osoba/dziat odpowiedzialny za koordynaj 

wspotpracy z instytucjami zewn^trznymi?
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W pi^ciu przypadkach osrodki nie posiadajq wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za 

koordynaj wspofpracy z instytucjami zewn^trznymi. Tylko w jednym przypadku 

wyznaczono takq osob$.

6. Czy wspotpracujq Panstwo z poszczegolnymi wydziatami w ramach 

swiadczenia ustug?

W pofowie przypadkow osrodki wspofpracujq bezposrednio z poszczegolnymi 

wydziafami.

6.1 Z jakimi wydziatami wspotpracujq Panstwo?
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Cooperation with departments Wspofpraca z dziatami

Study department Dziaf

Management of the faculty Kierownictwo wydziafu

Field guarantors Powiernicy na miejscu

Teachers Nauczyciele

Study officers Kierownicy

Faculty coordinators Koordynatorzy na wydziale

Department for international studies Katedra Studiow Miqdzynarodowych

Osrodki wspofpracujqce bezposrednio z poszczegolnymi wydziafami wspofpracujq 

przede wszystkim z kierownictwem wydziafow oraz z koordynatorami na wydziafach.

Nawiqzywana jest rowniez wspofpraca z indywidualnymi nauczycielami i kierownikami.

W jednym przypadku w ramach proby nawiqzano rowniez wspofpracq z porqczycielami 

na miejscu oraz z Katedrq Studiow Miqdzynarodowych.

37



H
 Co-funded by the 

Erasmus+ Programme 
of the European Union

6.2 Jaki jest cel takiej wspotpracy?

Wspotpraca ma na celu przede wszystkim podnoszenie swiadomosci oraz udzielanie 

konsultacji i porad na wydziatach w zwiqzku z ksztatceniem studentow ze szczegolnymi 

potrzebami i zwiqzanym z tym dostosowaniem ustug.

W ramach wspotpracy osrodki zapewniajq rowniez wsparcie metodyczne i ksztatcenie 

kadry uczelni w zakresie danego zagadnienia, zapewniajq wsparcie techniczne oraz 

uczestniczq w modyfikacjach procedury rekrutacyjnej.

6.3 Jak dziata ta wspotpraca?

Wspotpraca z poszczegolnymi wydziatami prowadzona jest zazwyczaj osobiscie, a takze 

drogq telefonicznq lub elektronicznq. W jednym przypadku osrodek zorganizowat rowniez 

spotkania i wydarzenia tematyczne.

6.4 Czy zostata wyznaczona osoba/dziat odpowiedzialny za koordynacj^ 

wspotpracy z poszczegolnymi wydziatami?

W szesciu przypadkach nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za koordynacj? 

wspotpracy z poszczegolnymi wydziatami. Tylko w jednym przypadku wyznaczono takq 

osob$.
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Usfugi dla studentow ze szczegolnymi potrzebami

7. Jakie rodzaje ustug Panstwo ^wiadcz^? Comment [JL3]: As previous

Rodzaje swiadczonych ustug

8

Instrukcja 

metodyczna 

Ministerstwa

Udzielanie

pomocy

Konsultacje 

przedwst^pne

znajomosc 

srodowiska

Edukacji,

Mtodziezy i Sportu
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Osrodki swiadczq przede wszystkim usfugi okreslone w instrukcji metodycznej 

Ministerstwa Edukacji, Mfodziezy i Sportu. Usfugi te obejmujq:

- Przetwarzanie literatury naukowej

- Usfuga przepisywania/nagrywania

- Tfumaczenia ustne

- Nauczanie indywidualne

- Pomoc w nauce

- Pomoc osobista

- Orientacja w pomieszczeniach

- Rekompensata czasowa

Wybrane osrodki udzielajq rowniez konsultacji przed przyj^ciem studentow na studia, 

pomocy studentom w zapoznawaniu si$ ze srodowiskiem uczelnianym.

8. Jak finansowane sq swiadczone usfugi? Comment [JL4]: As previous

Rodzaj finansowania
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Instrukcja 

metodyczna 

Ministerstwa

Edukacji, 

Mtodziezy i 

Sportu Wskaznik 

F

Zasoby wtasne Dziatania 

projektowe

SVK - dotacja 

celowa 

Ministerstwa 

Edukacji

W przypadku osrodkow czeskich finansowanie zostato zapewnione zgodnie z instrukcja 

metodycznq Ministerstwa Edukacji, Mtodziezy i Sportu - wskaznik F.

Osrodki szeroko wykorzystywaty rowniez dziatania projektowe lub wtasne srodki do 

finansowania ustug.

W przypadku uczelni stowackich finansowanie zostato zapewnione poprzez dotacja 

celowq Ministerstwa Edukacji.

9. Czy stosowane jest ukierunkowane wyszukiwanie osob o okreslonych 

potrzebach?
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W wi^kszosci przypadkow osrodki nie prowadzify ukierunkowanych poszukiwan 

studentow o okreslonych potrzebach. Ukierunkowany przeglqd przeprowadzono tylko w 

jednym przypadku. W tym przypadku osrodek skierowaf do studentow wiadomosc 

elektronicznq.

10. Jak przebiega pierwszy kontakt z klientem?

W czterech przypadkach osrodki wykorzystujq mozliwosc zaznaczenia pola 

szczegolnych potrzeb we wniosku o przyj^cie na studia, aby zidentyfikowac studentow ze 

szczegolnymi potrzebami. Nast^pnie kontaktujemy si$ ze studentem drogq elektronicznq 

lub telefonicznq.

W trzech przypadkach inicjatywa lezy po stronie studenta, ktory kontaktuje si$ z 

osrodkiem drogq telefonicznq lub elektronicznq.

11. Jak identyfikowane sq obszary wsparcia?

Identyfikacja obszarow wsparcia odbywa si$ na czeskich uczelniach w formie 

diagnostyki funkcjonalnej, zgodnie z instrukcjq metodologicznq Ministerstwa Edukacji, 

Mfodziezy i Sportu.

Stowackie uczelnie wykorzystujq rozmow^ kwalifikacyjnq z prezentacjq dokumentacji 

zawodowej w celu okreslenia obszarow wsparcia.

12. Czy swiadczone ustugi obejmujq rowniez ocen^ ich skutecznosci?

42



H
 Co-funded by the 

Erasmus+ Programme 
of the European Union

W wi^kszosci przypadkow osrodki oceniajq rowniez skutecznosc swiadczonych usfug.

Tylko w jednym przypadku ta ocena nie jest przeprowadzana.

12.1 Jak przeprowadzana jest ta ocena? Comment [JL5]: As previous

1,5

1
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Ankieta Rozmowa kwalifikacyjna Wiadomosc elektroniczna

Ocena efektywnosci swiadczonych usfug zostafa przeprowadzona w trzech przypadkach 

poprzez rozmow? kwalifikacyjnq, w dwoch poprzez ankiet? i w jednym przypadku drogq 

elektronicznq.

Usfugi dla studentow bez szczegolnych potrzeb

13. Czy swiadczysz rowniez usfugi skierowane do studentow bez szczegolnych 

wymagan?

W trzech przypadkach osrodki swiadczq rowniez usfugi studentom bez szczegolnych 

potrzeb. W szesciu przypadkach uczelnie nie swiadczq usfug studentom bez 

szczegolnych potrzeb.
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14. Jakie rodzaje ustug Panstwo swiadczq?

Swiadczone usfugi obejmujq:

- Poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne

- Doradztwo zawodowe - Coaching

- Wypozyczanie pomocy

- Stypendia

- Seminaria dla doktorantow

- Kursy i seminaria

- Informacje o stazach zagranicznych

- Doradztwo dla studentow zagranicznych

- Doradztwo spofeczne

Ustugi dla kadry dydaktycznej

15. Czy swiadczq Panstwo rowniez ustugi skierowane do nauczycieli 

akademickich?

W szesciu przypadkach osrodki swiadczq swoje usfugi rowniez dla kadry dydaktycznej 

uczelni. W trzech przypadkach usfugi te nie byfy swiadczone.
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16. Jakie rodzaje usfug Panstwo swiadczq?

Swiadczenie usfug obejmuje przede wszystkim doradztwo i wsparcie metodyczne. W 

czterech przypadkach osrodki organizujq rowniez wydarzenia edukacyjne.

17. Jak finansowane sq swiadczone usfugi? Comment [JL6]: ap

Finansowanie usfug
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Instrukcja 

metodyczna 

Ministerstwa

Dziafania 

projektowe

Zasoby wfasne

Edukacji,

Mfodziezy i Sportu

Wskaznik F
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Usfugi dla kadry pedagogicznej uczelni sq finansowane zgodnie z instrukcjq metodycznq 

Ministerstwa Edukacji, Mtodziezy i Sportu - wskaznik F. Sposoby finansowania obejmujq 

rowniez dziafania projektowe oraz wykorzystanie srodkow wfasnych.

Usfugi dla pracownikow nie dydaktycznych

18. Czy swiadczq Panstwo rowniez usfugi skierowane do pracownikow nie 

dydaktycznych na uczelniach?
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W szesciu przypadkach osrodki swiadczq rowniez ustugi dla pracownikow 

niedydaktycznych uczestniczqcych uczelni. W trzech przypadkach ustugi dla 

pracownikow nie dydaktycznych nie sq swiadczone.

19. Jakie rodzaje ustug Panstwo swiadczq?

Ustugi swiadczone na rzecz pracownikow nie dydaktycznych to gtownie ustugi doradcze, 

konsultacje i wydarzenia edukacyjne organizowane przez osrodki.

20. Do kogo sq skierowane Ustugi? Comment [JL7]: ap.

Ustugi dla pracownikow nie dydaktycznych
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Dziaty Pracownicy 

akademiko 

w i stotowek

Pracownicy 

bibliotek

Inni 

pracownicy
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Usfugi przeznaczone sq przede wszystkim dla pracownikow wydziafow, pracownikow 

bibliotek oraz pracownikow akademikow i stofowek. W razie potrzeby usfugi swiadczone 

sq rowniez innym pracownikom. Inne grupy to na przykfad pracownicy concierge, 

urzqdnicy wydziafowi, dziafy zarzqdzania wydziafami.

Zaj^cia edukacyjne

21. Czy organizujq Panstwo wydarzenia podnoszqce swiadomosc dotyczqcq 

niepefnosprawnosci, grup znajdujqcych si§ w niekorzystnej sytuacji i dzielenia 

si§ dobrymi praktykami?
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W pi^ciu przypadkach osrodki organizujq rowniez wydarzenia uswiadamiajqce 

skoncentrowane na niepefnosprawnosci, grupach defaworyzowanych oraz dzieleniu si$ 

dobrymi praktykami. W czterech przypadkach osrodki nie organizujq takich wydarzen.

22. 22. Who are the awareness events for?

Target goups of awareness events

Target groups of awareness events Grupy docelowe wydarzen 

uswiadamiajqcych

Pedagogical staff Pracownicy dydaktyczni

Non-pedagogical staff Pracownicy niedydaktyczni

Studenci Studenci

Study applicants Osoby zgfaszajqce si$ na studia

Ogof spofeczenstwa Ogof spofeczenstwa

Educational counsellors Doradcy edukacyjni

Secondary school students Uczniowie szkof srednich
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Wydarzenia adresowane sq przede wszystkim do studentow, kadry dydaktycznej i 

niedydaktycznej uczelni, a takze rodzicow, kandydatow na studia, uczniow szkof 

srednich, doradcow pedagogicznych i wreszcie spofeczenstwa.

23. Jakiego rodzaju wydarzenia Panstwo oferujq?

Organizowane wydarzenia obejmujq na przykfad kursy edukacyjne, seminaria, wykfady, 

warsztaty i rozne spotkania informacyjne poswiqcone niepefnosprawnosci, grupom 

defaworyzowanym oraz dzieleniu siq dobrymi praktykami.
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