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1. KRBN - Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Krajowa Rada ds. Badan Naukowych

2. CRPD - Konwencja o prawach osob z niepefnosprawnosciq

3. EU-SILC - Statystyki Unii Europejskiej dotyczqce dochodow i warunkow zycia

4. FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

5. SW - Szkofa Wyzsza

6. WI - Rezultat intelektualny

7. PW - Partner Wiodqcy

8. DP - Dobra Praktyka

9. UM - Uniwersytet Masaryka

10. RAPIW - Regionalna Agencja Przedsi^biorczosci i Innowacji - Warna

11. ONZ - Organizacja Narodow Zjednoczonych

12. WUW - Wolny Uniwersytet w Warnie „Chernorizets Hrabar”

13. WHO - Swiatowa Organizacja Zdrowia
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Jednym z dziafan planowanych do podjqcia w trakcie realizacji projektu ATU jest 

opracowanie modelu systemu budowania swiadomosci w Szkofach Wyzszych (SW). 

Model budowania swiadomosci w SW umozliwi partnerom projektu ATU dostarczenie 

pracownikom SW podstawowej wiedzy na temat umiejqtnosci, potrzeb, tego, co moze 

powodowac bariery i ograniczenia, w celu zapewnienia rownych szans studentom z 

niepefnosprawnosciq.

Niniejsze wytyczne zostafy opracowane przez Regionalnq Agencjq Przedsi^biorczosci i 

Innowacji - Warna (RAPIW).

Zawierajq one kryteria, ktore model musi spefnic i okreslajq kroki, ktore nalezy podjqc.

Okreslone sq w nich odpowiedzialnosc i obowiqzki Partnerow Projektu oraz zarys 

oczekiwanego wkfadu ze strony kazdego z partnerow.

Wprowadzenie

Projekt ATU „Dostqp do uczelni dla osob z niepefnosprawnosciq” jest finansowany w 

ramach Programu KE Erasmus+, Akcji 2 Strategiczne Partnerstwa dla Szkolnictwa 

Wyzszego.

Gfownym celem projektu jest opracowanie kompleksowego i adaptowalnego modelu 

systemu usfug wsparcia dla studentow z niepefnosprawnosciq na uczelniach w krajach 

europejskich.

Model zawiera nastqpujqce elementy:

- Tworzenie modelu listy usfug wsparcia - obszernej ustrukturyzowanej listy, 

odpowiadajqcej roznym potrzebom, okreslonemu rodzajowi i stopniowi 

niepefnosprawnosci, wymaganemu modelowi zastosowania itp.;

- Model budowanie swiadomosci wsrod pracownikow SW roznego typu (akademickich, 

administracyjnych itp.) - w tym metodyka budowania swiadomosci oraz elastyczne 

modele programow ksztafcenia.

- Opracowanie metodyki wdrazania usfug wsparcia w SW w oparciu o intensywne 

testowanie proponowanych modeli usfug w kazdym kraju partnerskim.
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Niniejszy dokument przedstawia gfowne kroki i metodologi^ opracowania modelu 

budowania swiadomosci, w tym opracowania Modelu Treningu Swiadomosci, 

dostosowanego do potrzeb roznego rodzaju personelu.

Zdefiniowanie etapow metodologicznych

Procesy projektowania sq zawsze podzielone na etapy i fazy, aby upewnic si^, 

ze kontrole i testy sq przeprowadzane we wfasciwym czasie, aby uniknqc dtugich 

i kosztownych, czasochfonnych modyfikacji na samym koncu.

Cafy proces tworzenia modeli szkoleniowych mozna podzielic na poszczegolne, 

kolejne kroki:

Krok Dziatania

Analiza zadan

1. Identyfikacja grup docelowych

2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych grupy 

docelowej

3. Identyfikacja DP przez PP (Partnerow 

Projektowych)

Projektowanie 

modeli 

szkoleniowych

1. Lista umiejqtnosci i wiedzy odpowiednich dla 

modeli szkoleniowych

2. Opracowanie modufow szkoleniowych

3. Projektowanie i opracowywanie materiafow 

szkoleniowych dla konkretnych szkolen

4. Pilotazowe badanie modeli szkoleniowych

5. Ocena wynikow

6. Weryfikacja i finalizacja modeli szkoleniowych
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Przed przystqpieniem do zadania opracowania modelu podnoszenia swiadomosci 

niezbqdna jest dobra znajomosc potrzeb i dostqpnych usfug wsparcia dla studentow z 

niepefnosprawnosciq.

Wedfug Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie od 6 do 10 na 100 osob to 

osoby z niepefnosprawnosciq, co daje w sumie okofo 135 milionow osob.

Wiele polityk, zwfaszcza zwiqzanych ze strategiq „Europa 2020”, zostafo opracowanych 

m.in. w celu zachqcenia obywateli do zdobywania wyzszego wyksztafcenia. Jeden z 

omawianych obszarow dotyczy grup defaworyzowanych, w tym osob z 

niepefnosprawnosciq.

Jak pokazujq badania na ten temat (dane Eurostatu), liczba studentow z 

niepefnosprawnosciq wzrosfa, zwfaszcza w niektorych krajach, ale jest ona znacznie 

nizsza niz w populacji ogolnej. Z najnowszych dostqpnych danych wynika, ze w Europie 

pierwszy i drugi etap szkolnictwa wyzszego osiqgnqfo 29,4 % osob z 

niepefnosprawnosciq w wieku od 30 do 34 lat, a 43,8 % osob bez niepefnosprawnosci1.

1 Statystyki Unii Europejskiej dotyczqce dochodow i warunkow zycia - 2018, 

https://www.disability-europe.net

Dane te oczywiscie rozniq siq w zaleznosci od kraju. Cel strategii „Europa 2020” 

polegajqcy na zwiqkszeniu odsetka osob w wieku od 30 do 34 lat z wyksztafceniem 

wyzszym lub rownowaznym do co najmniej 40% nie zostaf jeszcze osiqgniqty w wielu 

krajach UE.

Nadal brak jest oficjalnych danych na temat innowacyjnych usfug dla studentow z 

niepefnosprawnosciq, zapewnianych przez uczelnie. Z tego powodu PP opracowaf 

Ankietq na temat usfug wsparcia dla studentow z niepefnosprawnosciq wsrod SW w 

ramach dziafan Rezultatu 2 w celu opracowania listy modelow usfug wsparcia, 

obejmujqcej uporzqdkowanq, posortowanq listq standardowych i innowacyjnych usfug, 

ktore sq i mogq byc swiadczone, wraz z ich szczegofowymi opisami (potrzeby, na ktore 

odpowiadajq, docelowy uzytkownik, warunki zastosowania itp.).

Ankieta zostafa wykorzystana do zgromadzenia informacji o usfugach wsparcia 

dostqpnych w Europie i poza niq w obszarach: architektonicznym, cyfrowym,

https://www.disability-europe.net/
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informacyjno - komunikacyjnym, zajqciach dydaktycznych, podstawach prawnych i

innych, takich jak: ewakuacja, szkolenia i swiadomosc. Zgromadzono rowniez 

podstawowe informacje o uczelniach, biorqc pod uwagq liczbq studentow z 

niepefnosprawnosciq oraz specyfikacjq i liczbq przepisow.

W efekcie powstafa lista Usfug wsparcia, ktorq mozna dostosowac do potrzeb SW.

KROK 1: Identyfikacja grup docelowych

Gfowne grupy docelowe to pracownicy SW, swiadczqcy usfugi dla studentow z 

niepefnosprawnosciq oraz stron zainteresowanych na poziomie lokalnym i regionalnym:

Kadrq SW mozna dalej podzielic na trzy typy:

a) Pracownicy uczelni:

- kadra naukowa (profesorowie, badacze, wykfadowcy);

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

- kierownictwo.

b) Zainteresowane strony na poziomie lokalnym i krajowym:

- 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 

niepefnosprawnosciq.

Aby dotrzec do grup docelowych, dziafania komunikacyjne sq podejmowane zgodne z 

ogolnym planem komunikacji projektu, majqcym na celu podniesienie swiadomosci 

spofecznej w zwiqzku z wykonywanq pracq oraz rozpowszechnianie ustalen, wynikow i 

innowacyjnych kwestii, ktore zostanq poruszone w czasie trwania projektu.
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KROK 2: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

W ramach projektu ATU przeprowadzono ankietq wsrod 63 uczelni z 13 krajow. Podjqto 

starania o uzyskanie informacji o usfugach wsparcia dostqpnych w Europie i poza niq w 

obszarach: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno - komunikacyjnym, zajqciach 

dydaktycznych, podstawach prawnych i innych, takich jak ewakuacja, szkolenia i 

swiadomosc.

Zgodnie z wynikami ankiety, przeprowadzonej w zwiqzku z opracowaniem listy Modeli 

Usfug Wsparcia, najwiqkszymi wyzwaniami, zwiqzanymi z dostqpnosciq dla studentow z 

niepefnosprawnosciq sq:

1. Dost^pnosc architektoniczna

Fakt, ze uczelnie nie sq jeszcze w pefni dostqpne dla studentow z niepefnosprawnosciq:

- 11% badanych uczelni wskazuje, ze mniej niz potowa ich wejsc jest

przystosowana dla osob ze szczegolnymi potrzebami, a 10% twierdzi, ze 

pofowa ich wejsc jest dla nich dostqpna;

Rysunek 1. Dostqpne gfowne wejscia do budynkow.

- 11% uczelni posiada mniej niz pofowq zaadaptowanych sal. 3% uczelni

twierdzi, ze spefnia to kryterium tylko w niewielkim stopniu lub wcale;
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Rysunek 2. Sale wykfadowe i gabinety egzaminacyjne wolne od 
barier architektonicznych.

- Tylko 11 % uczelni ocenia swoje przystosowanie do posfugiwania si^ 

alfabetem brajlle’a na najwyzszym poziomie;

Rysunek 3. Etykiety w alfabecie Braille'a, m.in. w salach 
wykfadowych.

Kontrastowe lub dotykowe oznaczenia powierzchni sq stosowane w duzym 

stopniu (ponad pofowa) tylko w 24% uczelni, podczas gdy tylko 5% wybrafo 

najwyzszy poziom ich dostqpnosci.
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Rysunek 4. Kontrastowe lub dotykowe oznaczenia powierzchni.

- 40% uczelni nie prowadzi szkolen dotyczqcych orientacji specjalnej na terenie

uczelni.

2. DostQpnosc cyfrowa

- Mniej niz pofowa uczelni odpowiada standardom dostqpnosci swoich stron 

internetowych i aplikacji.

Rysunek 5. Czy strony internetowe i aplikacje mobilne uczelni (w 
tym elektroniczna usfuga rekrutacyjna) sq zgodne z aktualnym 
standardem dostqpnosci dla osob ze szczegolnymi potrzebami 

(obecnie WCAG 2.1 poziom AA)?

3. Dost^p do informacji i komunikacja
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- Tylko 21 % uczelni deklaruje, ze wszystkie ich materiafy dydaktyczne sq

dostqpne i udostqpniane w odpowiedniej formie dla studentow z

niepefnosprawnosciq.

- Mniej niz pofowa materiafow dydaktycznych jest dostqpna i dostarczana w 

przystqpnej formie przez 11% uczelni, a pofowa wszystkich materiafow jest 

dostqpna dla studentow z niepefnosprawnosciq w 24% badanych uczelni.

Rysunek 6. Czy materiafy dydaktyczne sq dostqpne i 
dostarczane osobom ze szczegolnymi potrzebami w 

przystqpnej formie?

- Tylko 13% badanych uczelni deklaruje, ze wszystkie publikowane i 

prezentowane przez nich materiafy multimedialne sq dostqpne z tfumaczeniem 

na jqzyk migowy, napisami dla niesfyszqcych i audiodeskrypcjq. 44% uczelni 

wskazuje, ze zaden lub niewiele takich materiafow jest odpowiednio 

przystosowanych. Mniej niz pofowa z nich nalezy do 21% uczelni, pofowa do 

10%, a ponad pofowa do 13%.
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Rysunek 7. Czy materiafy multimedialne 
sq wyposazone w tfumaczenia na jqzyk 

migowy, napisy dla niesfyszqcych i 
audiodeskrypcjq?

- 41% uczelni nie oferuje wsparcia w postaci tfumaczenia migowego (takze

online) podczas zajqc, egzaminow i obsfugi administracyjnej.

- 40% uczelni nie zapewnia orientacji przestrzennej na terenie uczelni.

- W przypadku 35% uczelni harmonogram zajqc i egzaminow uczelnianych nie 

jest dostosowany do potrzeb studentow z roznymi, szczegolnymi potrzebami.

- 46% uczelni nie prowadzi kursow jqzykowych, dostosowanych do potrzeb

studentow ze szczegolnymi potrzebami.

- 35% uczelni nie prowadzi dodatkowych zajqc dydaktycznych w ramach

przedmiotow obowiqzkowych dla studentow ze szczegolnymi potrzebami.

Rysunek 8. Czy uczelnia oferuje dodatkowe 
zajqcia dydaktyczne w ramach przedmiotow 

obowiqzkowych dla studentow ze szczegolnymi 
potrzebami?

■ YES -NO
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4. Standardy i przepisy uczelni

- 19% uczelni nie posiada standardow uczelnianych, regulujqcych prawa i

obowiqzki studentow ze szczegolnymi potrzebami.

- 27% nie posiada standardow uczelnianych, regulujqcych prawa i obowiqzki

nauczycieli wobec studentow ze szczegolnymi potrzebami.

5. Brak swiadomosci

- 67% badanych uczelni organizuje specjalistyczne szkolenia dla pracownikow

uczelni w zakresie edukacji i komunikacji z osobami ze szczegolnymi 

potrzebami. Jednak jedna trzecia (33%) uczelni nie prowadzi takiego 

szkolenia.

Po analizie wynikow ankiety powstafa Lista Modeli Usfug Wsparcia jako przykfad 

uniwersalnego i elastycznego systemu wsparcia dla studentow z niepefnosprawnosciq.

Pefna lista usfug wsparcia dla studentow z niepefnosprawnosciq jest przedstawiona w 

Rezultacie intelektualnym 2 projektu ATU: Model usfug wsparcia dla studentow z 

niepefnosprawnosciq.

Z doswiadczen partnerow projektu wynika, ze nawet najlepsze usfugi wsparcia, 

swiadczone studentom z niepefnosprawnosciq 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 pokazuje, ze jedna trzecia uczelni nie prowadzi jeszcze szkolen 

uswiadamiajqcych dla swoich pracownikow.
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Rysunek 9. Czy organizowane sq specjalistyczne kursy 
szkoleniowe dla pracownikow uczelni? 

w zakresie edukacji i komunikacji z osobami ze 
szczegolnymi potrzebami?

■ YES -NO

Dodatkowe badanie zostafo przeprowadzone przez Uniwersytet Masaryka na temat 

modelu budowania swiadomosci na uczelniach na Sfowacji i w Czechach2.

2 Wyniki ankiety zawarte sq w Zafqczniku nr 2 do Wymiany Doswiadczen

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

niepefnosprawnosciq.

Wyniki ankiety pokazafy, ze najwiqkszym wyzwaniem dla osrodkow jest niska 

swiadomosc swiadczonych usfug, potrzeba zwiqkszenia promocji osrodka oraz 

wykorzystania portali spofecznosciowych.

Wnioski
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 

umiejqtnosciach, potrzebach, o tym co moze powodowac bariery i ograniczenia, w celu 

zapewnienia rownych szans studentom z niepefnosprawnosciq.

Model budowania swiadomosci kadry SW obejmowac bqdzie zarowno metodykq, jak i 

model programu ksztafcenia dostosowane do potrzeb roznego rodzaju kadry.
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Doswiadczenie wszystkich partnerow w pracach poswi?conych zwi?kszeniu polityki 

integracji na uczelniach przyczyni si? do stworzenia modelu metodologii rozwoju 

skutecznego systemu budowania swiadomosci.

Podziat zadan
- RAPIW opracowafa projekt metodologii modelu budowania swiadomosci i 

przedstawifa go pod dyskusj? i zatwierdzenie przez wszystkich partnerow 

projektu;

- RAPIW koordynowafa wymian? doswiadczen pomi?dzy partnerami projektu, 

identyfikacj? i gromadzenie dobrych praktyk;

- Partnerzy omowili i ocenili zidentyfikowane dobre praktyki i wybrali praktyki 

najbardziej odpowiednie do transferu. Na podstawie otrzymanych wynikow 

partnerzy omowili i wybrali podstawowe umiej?tnosci i wiedz? do uwzgl?dnienia w 

modelu szkolenia;

- Zgodnie z opracowanq metodykq FIRR zaproponowafa zarys modelu szkolenia, a 

RAPIW zaproponowafa szczegofowy podziaf zadan do jego opracowania wsrod 

partnerow zgodnie z ich wiedzq i doswiadczeniem;

- Projekty kursow z okreslonymi efektami uczenia oraz tresciami szkoleniowo- 

mentoringowymi, ktore stanowiq podstaw? modeli szkoleniowych, zostafy 

przygotowane i omowione przez partnerow projektu;

- Wszyscy PP sq zaangazowani w proces opracowywania i oceny modeli 

szkoleniowych w celu ufatwienia procesu uczenia zaangazowanych organizacji;

- Ostateczne dostosowanie i zatwierdzenie modelu szkoleniowego zaplanowano do 

konca czerwca 2021 r.;

- Badania pilotazowe przeprowadzone przez SW w kazdym kraju partnerskim 

zostanq przeprowadzone w ramach Metodyki Rezultatu Intelektualnego 5 

wdrazania usfug wsparcia do systemow SW.

2. Wymiana doswiadczen

Mi?dzynarodowy charakter partnerstwa pozwala na zgromadzenie dobrych praktyk, 

wiedzy i doswiadczen z roznych perspektyw - krajow bardziej i mniej zaawansowanych,
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wiqkszych i mniejszych, SW publicznych i prywatnych, roznych srodowisk legislacyjnych 

itp.

KROK 3: Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie szkolen 

uswiadamiajqcych od partnerow projektu

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 dostqpnosci dla osob z 

niepefnosprawnosciq.

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.

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

wielkosci instytucji, krajowych ram prawnych.

Pefny opis Dobrych praktyk oraz metodologii ich wyboru i ewaluacji znajduje siq w 

Dokumencie IO4 - Wymiana doswiadczen na rzecz rozwoju modelu systemu 

budowania swiadomosci w szkofach wyzszych.

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

wielkosci instytucji, krajowych ram prawnych.

Podsumowanie zidentyfikowanych dobrych praktyk przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Tytuf DP Kraj Krotki opis

1. Szkolenie uswiadamiajqce 

na temat szczegolnych 

potrzeb studentow z 

niepefnosprawnosciq w 

WUW

Bufgaria Program szkolenia jednodniowego ma 

na celu budowanie swiadomosci kadry 

akademickiej w zakresie potrzeb 

studentow z niepefnosprawnosciq.
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Lp. Tytuf DP Kraj Krotki opis

2. MUST Week - Usfugi dla 

studentow ze 

szczegolnymi potrzebami, 

temat Uniwersalnego 

projektowania nauki

Czechy 1-tygodniowe szkolenie 

uswiadamiajqce, ktorego celem jest 

przedstawienie koncepcji uniwersalnego 

projektowania nauki pracownikom SW 

partnerskich oraz dzielenie siq 

praktycznymi doswiadczeniami w 

zakresie usfug oferowanych w Osrodku 

Wsparcia dla Studentow ze 

szczegolnymi potrzebami na 

Uniwersytecie Masaryka.

3. Szkolenie uswiadamiajqce 

na temat szczegolnych 

potrzeb studentow z 

niepefnosprawnosciq w 

SW

Polska 1-dniowe szkolenie uswiadamiajqce 

majqce na celu: poszerzenie wiedzy i 

podniesienie swiadomosci na temat 

szczegolnych potrzeb studentow z 

niepefnosprawnosciq.

4. Szkolenie dla 

absolwentow uczelni w 

zakresie zarzqdzania 

niepefnosprawnosciq i 

roznorodnosciq

Wfochy Gfownym celem szkolenia dla 

absolwentow uczelni jest wyszkolenie 

profesjonalistow, dziafajqcych w 

dziedzinie roznorodnosci i 

niepefnosprawnosci w zarzqdzaniu, 

koordynowaniu i wspofpracy z roznymi 

zaangazowanymi stronami i osobami.

Szkolenie promuje swiadomosc, 

integracjq i wiedzq na temat potrzeb 

osob z niepefnosprawnosciq.
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KROK 4: Ocena DP zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami

Wybrane Dobre praktyki zostanq ocenione przez wszystkich PP zgodnie z nastqpujqcymi 

kryteriami:

- Stosownosc

- Oddziafywanie

- Skutecznosc i wydajnosc: wynik w stosunku do zasobow

- Innowacja

- Uczestnictwo na szerokq skalq

- Przenoszalnosc (Na ile trudno jest przeniesc i dostosowac)

- Zrownowazony rozwoj

PP wybiorq najlepsze praktyki, ktore otrzymafy najwyzszq ocenq punktowq w celu 

dostosowania i przeniesienia ich w ramach rozwoju innowacyjnego modelu podnoszenia 

swiadomosci.

Wyniki oceny dobrych praktyk
Podczas spotkania online Partnerow w dniu 31 marca 2021 r. omowili oni i ocenili Dobre 

praktyki zgodnie z powyzszymi kryteriami.

W odniesieniu do pierwszego kryterium, Stosownosci, partnerzy uznali, ze praktyka nr 

3, przedstawiona przez FIRR w zakresie „Szkolenia uswiadamiajqcego na temat 

szczegolnych potrzeb studentow z niepefnosprawnosciq”, jest w wiqkszosci zgodna ze 

zidentyfikowanymi potrzebami i barierami, a takze z celem projektu ATU i moze 

przyczynic siq do rozwoju modelu szkoleniowego. Partnerzy uznali rowniez, ze posiada 

ona wysoki potencjaf oddziafywania i juz udowodnifa swojq skutecznosc w zapewnianiu 

ogolnych szkolen uswiadamiajqcych na polskich uczelniach.

Praktyka nr 3 FIRR zostafa oceniona jako fatwo dostosowywalna do roznych 

warunkow, zgodnie z potrzebami SW, a takze z potrzebami roznego rodzaju 

personelu.

Praktyka nr 2, zaprezentowana przez Uniwersytet Masaryka „MUST Week - Usfugi dla 

studentow ze szczegolnymi potrzebami, temat Uniwersalny projekt nauki Uczelnianego
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Osrodek Wsparcia dla Studentow ze szczegolnymi potrzebami - Osrodek Teiresias”, 

zostaf oceniony jako najbardziej innowacyjny, poniewaz Osrodek jest rowniez instytucjq 

badawczq, opracowujqcq wfasne rozwiqzania technologiczne.

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.

Osrodek TEIRESIAS zorganizowaf tygodniowe szkolenie uswiadamiajqce dla 

pracownikow uczelni, prezentujqc ich doswiadczenia, skierowane gfownie do SW, ktore 

chciafyby wdrozyc model TEIRESIAS jako osrodka wsparcia dla studentow z 

niepefnosprawnosciq.

Partnerzy uznali, ze chociaz praktyka osrodka TEIRESIAS odpowiada celom projektu i 

miafa znaczqcy wpfyw na integracjq studentow z niepefnosprawnosciq, to nie mozna jej 

fatwo dostosowac ani przeniesc do wszystkich krajow/regionow, poniewaz wymagafoby 

to wielu zasobow i wiedzy i nie bqdzie miafa ona zastosowania do wszystkich SW. W 

przypadku SW, do ktorych stosuje siq ten model, praktyka bqdzie prezentowana jako 

wiodqca w danej dziedzinie, a kazdy zainteresowany moze znalezc kontakty i otrzymac 

dodatkowe informacje.

Uniwersytet Masaryka nadal bqdzie wnosif swojq wiedzq eksperckq, zapewniajqc 

wskazowki metodologiczne w przygotowaniu modelu szkolenia z zakresu ogolnej 

swiadomosci oraz bqdzie braf udziaf w opracowaniu materiafow szkoleniowych.

W wyniku oceny, Praktyka nr 3 FIRR zostafa wybrana przez partnerow projektu 

jako najbardziej odpowiednia do dostosowania i przeniesienia w zakresie rozwoju 

innowacyjnego modelu podnoszenia swiadomosci.

Po zakonczeniu procesu oceny, partnerzy uzgodnili, ze FIRR przedstawi zarys programu 

szkoleniowego w zakresie ogolnej swiadomosci dla innych partnerow, aby zatwierdzic i 

rozpoczqc rozwoj modelu szkoleniowego.
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3. Projektowanie modelu szkoleniowego

KROK 4: Lista umiejstnosci i wiedzy odpowiednich dla modeli 
szkoleniowych

Dla kazdego zadania, zwiqzanego z pracq, tworcy szkolenia w dalszej kolejnosci 

przedstawiq lists umiejstnosci i wiedzs, wymagane do wykonania zadania. Umiejstnosci 

zazwyczaj obejmujq czynnosci takie jak: mierzenie, przetwarzanie i prezentowanie 

informacji oraz rejestrowanie, obliczanie, komunikowanie sis, podejmowanie decyzji itp. 

Wymagana wiedza to informacje potrzebne do prawidfowego wykonania zadania.

Punktem wyjscia jest to „Jaka jest gfowna wiedza i umiejstnosci, ktorych pracownicy 

uczelni potrzebujq w pracy ze studentami z niepefnosprawnosciq?”.

W oparciu o wspolne doswiadczenia i DP wsrod PP oraz przyglqdajqc sis pomysfom 

dotyczqcym rodzaju szkolen, jakich potrzebujq pracownicy uczelni, na potrzeby projektu 

ustala sis nastspujqce gfowne grupy tematow:

SZKOLENIE W ZAKRESIEZ OBSZARU SWIADOMOSCI W ZAKRESIE 

NIEPEFNOSPRAWNOSCI

A. PRZYCZYNY I RODZAJE NIEPEFNOSPRAWNOSCI

- Sytuacja formalno-prawna studentow z niepefnosprawnosciq.

- Mity i stereotypy dotyczqce osob z niepefnosprawnosciq.

- Rodzaje niepefnosprawnosci.

B. INTEGRACYJNE SRODOWISKO NAUKI

- Dostspne informacje i komunikacja dla osob z niepefnosprawnosciq 

(Integracyjne metody nauczania i uczenia sig z wykorzystaniem podejscia 

skoncentrowanego na studencie/uczgcym sig)

- Dostspne srodowisko
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- Dost^pne materiafy edukacyjne (w formie multisensorycznej) - jak dostosowac 

materiafy dydaktyczne do konkretnych potrzeb (szkolenie podstawowe z zakresu 

przedstawiania informacji, formatow, rodzajow dokumentow itp.)

- Szkolenie w zakresie specjalnych umiej^tnosci i technik kompensacyjnych

C. TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ^CE

- Symulacja niepefnosprawnosci (doswiadczanie barier) i wsparcie w praktyce 

(studia przypadkow)

- Technologie wspomagajqce - gfowne rodzaje i przykfady (oprogramowanie do 

czytania tekstu, asystent podpisywania, narz^dzia i urzqdzenia itp.)

Tematy horyzontalne/Umiej^tnosci podstawowe: komunikacja, umiej^tnosci 
spofeczne, umiej^tnosci cyfrowe (technologie wspomagajqce/dost^pne 

informacje/adaptacja uczenia siQ/promocja/materiafy).

KROK 5: Opracowanie modufow szkoleniowych

W ramach procesu projektowania PP porzqdkuje wybrane umiejQtnosci i wiedzq, ktore 

majq byc nauczane, w logiczne jednostki dydaktyczne zwane modufami. Projekt kazdego 

modufu zawiera jego cele szkoleniowe oraz krotki zarys informacji, przykfadow i cwiczen, 

ktore zapewniq mozliwosci przecwiczenia umiej^tnosci i wiedzy.

Rozwoj kazdego modufu post^puje poczqwszy od krotkiego zarysu projektu, poprzez 

rozbudowany zarys, az do kompletnego modufu. Rozszerzone zarysy modufow 

dokfadniej okreslajq informacje oraz rodzaje przykfadow i cwiczen, ktore nalezy podac.

Partnerzy projektu zatwierdzili nast^pujqcy format organizacji szkolenia:

- Szkolenie zostanie zorganizowane w szesciu sesjach po 45 minut i w 3 

oddzielnych modufach.

- Szkolenie bqdzie fqczyc cz^sc teoretycznq w formie wykfadow, z 

nast^pujqcq po niej cz^sciq praktycznq, obejmujqcq studia przypadkow i 

prezentacje.
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Ponadto nalezy zapewnic monitorowanie wydarzen, aby zapewnic uczestnikom 

dodatkowe wsparcie poprzez mozliwosc zadawania pytan lub zwracania siQ o poradQ 

eksperckq.

Wszystkie materiafy szkoleniowe bQdq dostspne w formacie cyfrowym.

KRBN zapewnia platformp internetowa, na ktorej mozna przesyfac wszystkie materiafy.

Zarys modutow
Modut I Tytut: Przyczyny i rodzaje niepetnosprawnosci, jej konsekwencje dla 

procesu edukacji

Moduf I Opis:

Pierwszy moduf szkoleniowy to wprowadzenie do podstawowych pojQc, 

dotyczqcych niepefnosprawnosci i jej konsekwencji dla procesu edukacji.

Moduf zawiera 4 podtematy:

Podtemat 1: Sytuacja formalno-prawna osob z niepefnosprawnosciq

• Ogolne statystyki i gfowne polityki dotyczqce osob z niepefnosprawnosciq i ich 

dostQpu do edukacji

Wedfug Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie od 6 do 10 na 100 osob 

zyje z niepefnosprawnosciq, co daje w sumie okofo 135 milionow osob.

Wiele polityk, zwfaszcza zwiazanych ze strategiq „Europa 2020”, zostafo 

opracowanych m.in. w celu zachQcenia obywateli do zdobywania wyzszego 

wyksztafcenia. Jeden z omawianych obszarow dotyczy grup defaworyzowanych, w 

tym osob z niepefnosprawnosciq.

Jak pokazujq badania na ten temat (dane Eurostatu), liczba studentow z 

niepefnosprawnosciq wzrosfa, zwfaszcza w niektorych krajach, ale jest ona znacznie 

nizsza niz w populacji ogolnej. Z najnowszych dostQpnych danych wynika, ze w 

Europie pierwszy i drugi etap szkolnictwa wyzszego osiqgnQfo 29,4 % osob z 

niepefnosprawnosciq w wieku od 30 do 34 lat, a 43,8 % osob bez 

niepefnosprawnosci.
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Moduf I Tytuf: Przyczyny i rodzaje niepefnosprawnosci, jej konsekwencje dla 

procesu edukacji

• Prawa studentow z niepefnosprawnosciq - ustawodawstwo krajowe

Ta czqsc szkolenia jest dostosowana dla kazdego kraju.

Partnerzy projektu dostarczyli informacje na temat ustawodawstwa i przepisow 

dotyczqcych studentow z niepefnosprawnosciq w ich krajach:

- Bufgaria

- Czechy

- Wfochy

- Polska

Podtemat 2: Mity i stereotypy dotyczqce osob z niepefnosprawnosciq. Konsekwencje 

stereotypow dla procesu edukacji

• Mity i stereotypy

- osoby z niepefnosprawnosciq sq jak dzieci - zawsze potrzebujq pomocy;

- osoby z niepefnosprawnosciq zawsze potrzebujq pomocy;

- wiqkszosc osob z niepefnosprawnosciq jest niepefnosprawna 

intelektualnie;

- osoby z niepefnosprawnosciq intelektualnq nie mogq siq uczyc,

- wszystkie osoby z niepefnosprawnosciq wstydzq siq swojej 

niepefnosprawnosci;

- niepefnosprawnosc jest zarazliwa, jest karq za grzechy;

- osoby z niepefnosprawnosciq sq smutne, skupione na swojej 

niepefnosprawnosci, nie cieszq siq zyciem;

- osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu sq szczegolnie uzdolnione,

- osoby niewidome majq lepszy sfuch, bardziej wrazliwy dotyk i potrafiq 

piqknie spiewac;
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Modut I Tytut: Przyczyny i rodzaje niepefnosprawnosci, jej konsekwencje dla 

procesu edukacji

- osoby o znacznym stopniu niepefnosprawnosci nie mogq pracowac.

• Konsekwencje stosowania stereotypow

- pogfqbianie wewnqtrznych uprzedzen;

- granice relacji, unikanie integracji;

- nieadekwatne/zbyt niskie lub zbyt wysokie oczekiwania wobec osob z 

niepefnosprawnosciq;

- uprawniona postawa osob z niepefnosprawnosciq;

- wykluczenie z grupy;

- ignorowanie potrzeb i opinii osob z niepefnosprawnosciq.

Podtemat 3: Rodzaje niepetnosprawnosci - Przykfady, bariery

• Niepefnosprawnosc sensoryczna (wzrok, sfuch)

- Wady wzroku - osoby niewidome i niedowidzqce

- Gfuchota i niedosfuch

• Niepefnosprawnosc fizyczna (dysfunkcje narzqdow ruchu, choroby narzqdow 

wewnqtrznych)

- Mobilnosc (przy uzyciu: wozkow inwalidzkich, kul, laski, balkonikow)

- Funkcjonowanie narzqdow wewnqtrznych/zewnqtrznych

- Wydolnosc fizyczna, wytrzymafosc lub zrqcznosc (odruchy, skurcze miqsni)

- Wymaganie stafej pomocy ze strony innej osoby

• Zdrowie psychiczne

- Najczqstsze problemy ze zdrowiem psychicznym to: depresja, paranoja, 

choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia osobowosci i 

lqkowe.
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Moduf I Tytuf: Przyczyny i rodzaje niepefnosprawnosci, jej konsekwencje dla 

procesu edukacji

• Zmniejszone umiejqtnosci komunikacyjne (np. dysglozja, afazja, osoby jqkajqce 

siq, niektore osoby z autyzmem, osoby ze zdiagnozowanym mutyzmem)

- osoby ze znacznymi problemami z artykulacjq (np. jqkanie, seplenienie, 

silne nosowanie);

• Cafosciowe zaburzenia rozwojowe (PDD) (np. autyzm i zespof Aspergera, 

zespof Retta i zespof Hellera)

• Niepefnosprawnosc intelektualna (w wyniku choroby przewlekfej np. otQpienie, 

choroba Alzheimera) lub uszkodzenia mozgu w wyniku wypadku, 

niedotlenienia, udaru lub urazu)

• Zaburzenia poznawcze (CD), znane rowniez jako zaburzenia neuropoznawcze 

(NCD)

Cele

Przedstawienie gfownych pojQc dotyczqcych niepefnosprawnosci, przefamywanie 

stereotypow dotyczqcych osob z niepefnosprawnosciq.

Efekty uczenia siQ

Poprawa ogolnego zrozumienia kwestii zwiqzanych z niepefnosprawnosciq.

Metody uczenia siQ: Wykfad, dyskusja, runda pytan i odpowiedzi, prezentacje

Zasoby: Prezentacja „Przyczyny i rodzaje niepefnosprawnosci, jej konsekwencje dla 

procesu edukacji”

Informacje zwrotne: Formularz opinii, pytania i odpowiedzi, dyskusja

Cafkowity niezbqdny czas: 2 x 45 min

Moduf II Tytuf: Integracyjne srodowisko uczenia siQ
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Moduf II Tytuf: Integracyjne srodowisko uczenia siq

Moduf II Opis:

Szkolenie wprowadzi gfowne zasady dostqpnosci i integracyjnego srodowiska 

uczenia siq. Omawiane sq podczas niego zasady komunikowania siq ze studentami 

z niepefnosprawnosciq, ogolne zasady dostqpnosci informacji i materiafow 

edukacyjnych. Po zakonczeniu tego modufu uczestnicy bqdq posiadac podstawowe 

umiejqtnosci i wiedzq niezbqdnq do komunikowania siq ze studentami z 

niepefnosprawnosciq.

Moduf zawiera 6 podtematow:

Podtemat 1: Przetwarzanie informacji i komunikacja

1. przedstawienie podstawowych zasad komunikowania siq

2. okreslenie najczqstszych cech (a) uniwersalnego projektowania nauki oraz (b) 

barier do pokonania jako indywidualnego dostosowania (jak opisano w rozdziale 

2.6 przewodnika Integracyjne szkolnictwo wyzsze):

• studenci z wadq wzroku

- dostqpnosc srodowiska fizycznego i wirtualnego, orientacja w nieznanym 

srodowisku (patr iz podtemat 2  3)

- dostqpnosc materiafow drukowanych i elektronicznych (teksty, tabele, 

grafiki, patrz podtemat 4)

• studenci z wadq sfuchu

- dostqpnosc komunikacji audio w srodowisku fizycznym i wirtualnym 

(akustyka, STTR, pqtle, tfumaczenie, patrz podtemat 5)

- szkolenie umiejqtnosci w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, akwizycji 

jqzyka, patrz podtemat 6)

• studenci z niepefnosprawnosciq ruchowq

- dostqpnosc zarowno srodowiska fizycznego, jak i wirtualnego (sale
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Moduf II Tytuf: Integracyjne srodowisko uczenia si§

lekcyjne, fazienki itp., patrz podtemat 2 i 3)

- dostQpnosc materiafow drukowanych i elektronicznych, patrz podtemat 4)

• studenci z zaburzeniami uczenia siQ

- problemy wynikajqce z czytania i pisania (patrz podtemat 2, 3, 4)

- pozostafe kwestie

• studenci z zaburzeniami psychicznymi

- orientacja w nieznanym srodowisku

- problemy wynikajqce ze srodowiska wirtualnego (utrzymywanie wfqczonej 

kamery)

- adaptacja do sytuacji stresowych i pod presjq czasu (patrz podtemat 6)

Podtemat 2: DostQpne srodowisko fizyczne

3. uniwersalne projektowanie nauki

• miQdzynarodowe i krajowe normy prawne dla budynkow

• dostQpnosc i uzytecznosc sprzQtu

• monitorowanie sytuacji i publikowanie informacji, patrz  

UM

 Przewodnik Wirtualny

4. indywidualne zakwaterowanie

• tymczasowe dostosowanie budynkow, mebli lub wyposazenia (tymczasowe 

platformy, przenosne schody itp.)

• w razie potrzeby pomoc osobista i/lub pedagogiczna

Podtemat 3: DostQpne srodowisko wirtualne

5. uniwersalne projektowanie nauki

• miQdzynarodowe i krajowe normy prawne dotyczqce systemow
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Moduf II Tytuf: Integracyjne srodowisko uczenia siq

informatycznych

• dostqpnosc i uzytecznosc aplikacji

• monitorowanie sytuacji i publikowanie informacji

6. indywidualne zakwaterowanie

• tymczasowa regulacja ustawien

• alternatywne systemy i/lub aplikacje

• w razie potrzeby pomoc osobista i/lub pedagogiczna

Podtemat 4: Dostqpne dokumenty i materiafy edukacyjne

7. uniwersalne projektowanie nauki (zasady dostqpnosci materiafow edukacyjnych 

zostafy przedstawione w rozdziale 3.3, rozdziale 3.4 i rozdziale 3.5 przewodnika 

Integracyjne szkolnictwo wyzsze)

• brak materiafow drukowanych

• tworzenie dostqpnych tekstow i tabel elektronicznych; grafika (warstwa 

wizualna) z alternatywnym opisem

• napisy i alternatywny opis warstwy audio

8. indywidualne zakwaterowanie:

• studenci z wadq wzroku

- materiafy drukowane w formacie zmodyfikowanym wizualnie (powiqkszony, 

zmodyfikowany kontrast lub kolorystyka)

- materiafy elektroniczne (teksty, tabele, grafiki) jako alternatywa dla 

drukowanych (do modyfikacji wizualnej i/lub odczytania za pomocq mowy 

lub dotyku)

- dokumenty dotykowe na nosnikach fizycznych (tekst brajlowski, tabele, 

grafiki i mapy dotykowe, druk 3D), patrz Zasady wytwarzania grafiki
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Moduf II Tytuf: Integracyjne srodowisko uczenia siq

dotykowej oraz Mapy i grafika dotykowa

- osobisty czytnik tylko w sytuacjach awaryjnych

• studenci z wadq sfuchu

- warstwa audio z indywidualnie dodanymi podpisami i opisami w razie 

potrzeby

• studenci z niepefnosprawnosciq ruchowq

- materiafy elektroniczne jako alternatywa dla drukowanych (do fatwej 

obsfugi)

- osobisty asystent w razie potrzeby

• Studenci z zaburzeniami uczenia siq

- materiafy elektroniczne jako alternatywa dla drukowanych (do modyfikacji 

wizualnej i/lub odczytania za pomocq gfosu)

Podtemat 5: Dostqpna komunikacja audio

9. uniwersalne projektowanie nauki

• dobrej jakosci akustyka

• pqtle indukcyjne w salach dydaktycznych

• brak systemow domofonowych audio w budynkach

10.i ndywidualne dostosowanie do studentow z wadami sfuchu

• tymczasowe pqtle indukcyjne, sfuchawki i inne cyfrowe aparaty sfuchowe

• chwilowa zmiana dyspozycji wzrokowej i przestrzennej w celu poprawy 

czytania z ruchu warg lub korzystania z osobistego aparatu sfuchowego

• w srodowisku fizycznym i wirtualnym wraz z wizualizacjq mowy (napisy, STTR, 

jqzyk migowy, mowa sugerowana itp.) lub tfumaczeniem na jqzyk migowy lub 

systemowy
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Moduf II Tytul: Integracyjne srodowisko uczenia siq

- osobisty notatnik w razie potrzeby

Podtemat 6: Szkolenie w zakresie specjalnych umiejqtnosci i strategii 

kompensacyjnych

11. uniwersalne projektowanie nauki

• personel przeszkolony i gotowy do zaoferowania konkretnych kursow i porad

• dostqpne technologie wspomagajqce (tymczasowe platformy, przenosne 

schody itp.)

12.i ndywidualne zakwaterowanie:

• studenci z wadq wzroku

- trening orientacyjny w nieznanym srodowisku (zarowno fizycznym, jak i 

wirtualnym)

- indywidualne nauczanie przedmiotow zorientowanych wizualnie 

(matematyka, nauki scisle, geografia, anatomia, historia sztuki itp.) oraz 

przedmiotow opartych na niedostqpnych zasadach technologicznych 

(urzqdzenia wskazujqce w informatyce itp.)

- szkolenie w zakresie prawidtowego korzystania z technologii 

wspomagajqcych i alternatywnych systemow, aplikacji, oznakowania 

dotykowego lub grafiki itp.

- prezentacje szkoleniowe, mowa ciala itp.

• studenci z wadq sluchu

- indywidualne nauczanie przedmiotow zorientowanych ustnie lub 

akustycznie (jqzyki obce, muzyka i taniec, sporty zespolowe itp.) oraz 

przedmiotow opartych na niedostqpnych zasadach technologicznych 

(potrzebna komunikacja dzwiqkowa itp.)

- indywidualne nauczanie lokalnego lub obcego jqzyka migowego
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Moduf II Tytuf: Integracyjne srodowisko uczenia si?

- szkolenie akademickiego czytania i pisania (j?zyk)

- prezentacje szkoleniowe z udziafem tfumacza itp.

• studenci z niepefnosprawnosciq ruchowq

- szkolenie w zakresie prawidfowego korzystania z technologii 

wspomagajqcych i alternatywnych systemow, aplikacji, itp.

- prezentacje szkoleniowe, mowa ciafa itp.

• studenci z zaburzeniami uczenia si?

- szkolenie w zakresie prawidfowego korzystania z technologii 

wspomagajqcych czytanie

- szkolenie w zakresie akademickiego czytania i pisania, efektywnego 

korzystania ze sprawdzania pisowni itp.

• studenci z zaburzeniami psychicznymi

- regularne konsultacje i psychoterapie stosowane w celu przezwyci?zenia 

sytuacji stresowych

- szkolenie w zakresie systemow zarzqdzania czasem lub innej technologii 

wspomagajqcej.

- prezentacje szkoleniowe, mowa ciafa itp.

Cele

Moduf wprowadzi gfowne zasady dost?pnosci i integracyjnego srodowiska uczenia 

si?.

Efekty uczenia si?

Pod koniec tego kursu pracownicy uczelni b?dq posiadac podstawowe umiej?tnosci i 

wiedz? niezb?dnq do nauczania i komunikacji ze studentami z niepefnosprawnosciq.
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• Wsparcie dla studentow z niepelnosprawnosciq sensorycznq

- Demonstracja programu do czytania z ekranu przez osoby niewidome

- Demonstracja materialow brajlowskich/map 3D

- Demonstracja aplikacji do rozpoznawania mowy dla osob

Moduf II Tytul: Integracyjne srodowisko uczenia si§

Metody uczenia si^: Czqsc teoretyczna - Wyklad, dyskusja, runda pytan i 

odpowiedzi, prezentacje

Zasoby: Prezentacja

Ocena: Formularz opinii, dyskusja, runda pytan i odpowiedzi

Calkowity niezbqdny czas: 2 x 45 min

Modul III Tytul: Technologie wspomagajqce

Modul III Opis: Ten modul przedstawia przeglqd dostqpnych technologii 

wspomagajqcych i barier, ktore nalezy pokonac.

Modul zawiera 2 podtematy:

Podtemat 1: Symulacja niepelnosprawnosci/praktyczne doswiadczanie barier

• Symulacja niepefnosprawnosci sensorycznej

- Uzywanie lasek do nawigacji osoby niewidomej

• Symulacja niepelnosprawnosci fizycznej

- Pokonywanie przeszkod i poruszanie siq na wozku inwalidzkim

• Symulacja niepelnosprawnosci poznawczej

- Symulacja postrzegania tekstu przez osobq z dysleksjq

Podtemat 2: Wsparcie w praktyce (studia przypadkow i cwiczenia)
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Moduf III Tytuf: Technologie wspomagajqce

niedosfyszqcych/robienie notatek

• Wsparcie dla studentow z niepefnosprawnosciq ruchowq

- Korzystanie z wirtualnych przewodnikow, prowadzenie orientacji 

przestrzennej

• Wsparcie dla studentow z niepefnosprawnosciq poznawczq

- Technologie wspomagajqce czytanie

• Wsparcie dla studentow z trudnosciami psychologicznymi

- Studia przypadkow: techniki zarzqdzania czasem, praca w mafych grupach.

Cele

Podczas tego kursu uzytkownicy bqdq mieli mozliwosc zdobycia praktycznego 

doswiadczenia w korzystaniu z technologii wspomagajqcych.

Efekty uczenia si?

Pod koniec tego kursu uzytkownicy bqdq posiadac podstawowq wiedzq i praktyczne 

doswiadczenie w zakresie korzystania z roznych rodzajow technologii 

wspomagajqcych przez studentow z niepefnosprawnosciq.

Metody uczenia si?: Praktyczna demonstracja, studia przypadkow

Zasob/przydziaf: Demonstracja technologii wspomagajqcych, cwiczenia praktyczne

Ocena: Formularz opinii, dyskusja, runda pytan i odpowiedzi

Cafkowity niezbqdny czas: 2 x 45 min

KROK 6: Projektowanie i opracowywanie materiafow 

szkoleniowych
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Materiafy szkoleniowe dla fazy testowej zostanq zaprojektowane zgodnie z powyzszymi 

programami i bqdq rowniez dostosowane do szczegolnych potrzeb SW w kazdym kraju.

Materiafy szkoleniowe i pomocnicze zostanq zaprojektowane z myslq o interaktywnej 

dynamice szkolenia. Materiafy powinny skfadac siq z lektury, materiafow informacyjnych, 

cwiczen, zadan i szablonow, materiafow wideo i audio, kart roboczych, studiow 

przypadku i gier symulacyjnych.

Projektujqc materiafy szkoleniowe nalezy pamiqtac o nastqpujqcych punktach:

• Tworz tylko tresci szkoleniowe i oceny, ktore odnoszq siq bezposrednio do 

ustalonych celow nauczania.

• Dopilnuj, aby uczestnicy mogli rozmawiac i wspofdziafac z trenerem oraz ze sobq 

podczas szkolenia.

• Upewnij si^, ze podczas szkolenia jest duzo okazji do uzyskania informacji 

zwrotnej.

• Materiafy szkoleniowe nalezy podzielic na mafe czqsci, ktore sq fatwiejsze do 

przyjqcia i zrozumienia.

• Zamawiaj „czqsciowe” materiafy szkoleniowe w logiczny sposob — 

chronologicznie itp.

• Postaraj siq zastosowac podejscie „nauczanie mieszane”, ktore obejmuje 

szkolenia w kilku roznych formatach (oparte na komputerze, prowadzone przez 

trenera itp.).

• Sprobuj zintegrowac ze szkoleniem opowiadanie historii i scenariusze.

Tworzqc materiafy zawsze nalezy miec na uwadze dwie podstawowe kwestie: (1) rzeczy, 

ktore pomogq uczestnikom szkolenia najbardziej efektywnie uczyc siq oraz (2) cele 

nauczania.

KROK 7: Badania pilotazowe
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Badanie pilotazowe modeli szkoleniowych zostanie przeprowadzone przez 

wybrane SW w kazdym kraju partnerskim w ramach wdrazania Rezultatu 

intelektualnego 5 - Metodologia wdrazania usfug wsparcia do systemow SW.

Badania pilotazowe zostanq zorganizowane na poziomie miqdzynarodowym, gfownie w 

celu przetestowania modeli szkoleniowych opracowanych w celu podniesienia 

swiadomosci wsrod kadry uczelnianej na temat szczegolnych potrzeb studentow z 

niepefnosprawnosciq.

Informacje zwrotne od uczestnikow szkolenia zostanq przeanalizowane i wykorzystane 

do ulepszenia modelu szkoleniowego.

KROK 8: Ocena wynikow

Ugruntowane kryteria opracowywania programu szkoleniowego sq kluczowe dla 

zapewnienia skutecznosci, a co najwazniejsze, do ujawnienia rzeczywistej wartosci 

programu szkoleniowego. Ta metoda polega na ocenie skutecznosci szkolenia na trzech 

roznych poziomach. Te trzy oceny to:

1. Faktyczna nauka pracownikow SW: Oceny ustalane w trakcie szkolenia 

powinny dotyczyc faktycznej nauki w zakresie celow ze strony pracownikow 

SW. Moze ona obejmowac proste testy dotyczqce zagadnien zwiqzanych z 

wiedzq, sesjq pytan i odpowiedzi lub studia przypadkow, symulacje pracy lub 

praktyczne cwiczenia umiejqtnosci i postaw.

2. Reakcja pracownikow SW na szkolenie: Czy pracownicy SW pozytywnie 

ocenili szkolenie? Czy czuli, ze siq czegos nauczyli? Czy tresc byfa nowa? 

Czy tresc byfa przydatna? Mozna siq o tym przekonac obserwujqc 

uczestnikow podczas szkolenia, pytajqc o ich opinie lub uzywajqc ankiety. 

Ankiety w formie drukowanej mozna rozdawac po szkoleniu (bezposrednio po 

szkoleniu), jednak lepsze wyniki mozna uzyskac, jesli ankieta jest online 

(anonimowa).

3. Wymierne wyniki: Ilu pracownikow poprawifo swojq swiadomosc i 

umiejqtnosci w pracy ze studentami z niepefnosprawnosciq
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Ocena i monitoring powinny bye przeprowadzane na poziomie: SW, szkolenia i ogolne 

wrazenia grupy docelowej.

Szablony oceny zostanq opracowane wspolnie przez PP.

KROK 9: Weryfikacja i finalizacja modelu szkoleniowego

Revise*

Model Szkolenia z zakresu swiadomosci zostanie zrewidowany i dostosowany na 

podstawie otrzymanej informacji zwrotnej i oceny wynikow.

Ulepszonq wersjQ modelu szkoleniowego przedstawiq RAPID i FIRR.

W razie potrzeby zostanq wprowadzone ostateczne modyfikacje, a ostateczna wersja 

modelu szkoleniowego zostanie przedstawiona do zatwierdzenia.
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Wnioski

Opracowanie innowacyjnych modeli szkoleniowych obejmuje proces ich opracowywania, 

testowania i walidacji. Zdobyta wiedza zapewni (1) program nauczania, plany szkolen, 

gromadzenie i podsumowanie informacji na temat poruszanych i brakujqcych tematow w 

celu poprawy swiadomosci na temat niepefnosprawnosci; (2) porownanie systemow 

edukacyjnych, analiz^ wynikow i (3) projektowanie kursow z okreslonymi efektami 

uczenia siq, opracowanie tresci szkolenia. Nastqpnie zostanq one dostosowane do 

specyfiki kazdego kraju partnerskiego i potrzeb SW oraz zostanq przetestowane w 

ramach intensywnej fazy badania rezultatow projektu w ramach IO5. Na koniec nastqpi 

dopracowanie i finalizacja programu szkoleniowego w zakresie podnoszenia 

swiadomosci.

38



■
 Co-funded by the 

Erasmus* Programme 
of the European Union

Kluczowe poj^cia i definicje

Pojqcie Definicja

Osoby z

niepefnosprawnosciq

Osoby z niepefnosprawnosciq to osoby z dfugotrwafymi 

niesprawnosciami fizycznymi, psychicznymi, 

intelektualnymi lub sensorycznymi, ktore w interakcji z 

roznymi barierami mogq utrudniac ich pefne i efektywne 

uczestnictwo w spofeczenstwie na rownych zasadach z 

innymi (Konwencja o prawach osob z 

niepefnosprawnosciq, art. 1)

Integracja dotyczqca 

niepefnosprawnosci

Znaczqcy udziaf osob z niepefnosprawnosciq w cafej ich 

roznorodnosci, promowanie ich praw i uwzglqdnienie 

perspektyw zwiqzanych z niepefnosprawnosciq, zgodnie 

z Konwencjq o Prawach Osob z niepefnosprawnosciq.

Dostqpnosc Zapewnienie osobom z niepefnosprawnosciq dostqpu 

na rownych zasadach z innymi osobami, do srodowiska 

fizycznego, do transportu, do informacji i komunikacji, w 

tym do technologii i systemow informacyjno- 

komunikacyjnych oraz do innych obiektow i usfug, 

otwartych lub udostqpnianych publicznie, zarowno w 

miastach, jak i na obszarach wiejskich (Konwencja, art. 

9)

Uniwersalne projektowanie Projektowanie produktow, srodowisk, programow i usfug 

tak, aby w jak najwiqkszym stopniu mogfy byc uzywane 

przez wszystkich ludzi, bez koniecznosci adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania. „Projektowanie 

uniwersalne” nie wyklucza urzqdzen wspomagajqcych 

dla okreslonych grup osob z niepefnosprawnosciq tam, 

gdzie jest to potrzebne (Konwencja, art. 2).
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Poj^cie Definicja

Dyskryminacja ze wzglqdu 

na niepetnosprawnosc

Jakiekolwiek rozroznienie, wykluczenie lub ograniczenie 

ze wzglqdu na niepetnosprawnosc, ktorego celem lub 

skutkiem jest ograniczenie lub uniewaznienie 

uznawania, korzystania lub wykonywania, na rownych 

zasadach z innymi osobami, wszystkich praw i 

podstawowych wolnosci cztowieka w sferze politycznej, 

gospodarczej, spotecznej, kulturowej, obywatelskiej lub 

w jakiejkolwiek dziedzinie. Obejmuje wszystkie formy 

dyskryminacji, w tym odmowq uzasadnionych 

usprawnien (Konwencja, art. 2).

Racjonalne usprawnienie Niezbqdne i odpowiednie modyfikacje i dostosowania, 

nienaktadajqce nieproporcjonalnego lub 

nieuzasadnionego obciqzenia, gdy jest to konieczne w 

konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z 

niepefnosprawnosciq korzystania lub wykonywania na 

rownych zasadach z innymi wszystkich praw i 

podstawowych wolnosci czfowieka (Konwencja, art. 2)
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