Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Poznań, 28 lutego.2020 r.

PROGRAM RAMOWY*
V Forum Uczelnianych Pełnomocników
ds. Osób z Niepełnosprawnościami
„Różne oblicza dostępności – szkoły wyższe a nowe realia prawne”
wtorek 31 marca
8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 11:30
(2,5 h)

Aula im. prof. Gerarda Labudy
Otwarcie – powitanie gości, przemówienie władz rektorskich (15 min)




11:30 – 12:00

Przerwa kawowa


12:00 – 13:30
(1,5 h)


13:30 – 14:30

Ustawa o zapewnieniu dostępności w kontekście szkół wyższych
Ochrona danych osobowych a wspieranie osób
z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych
Dostępność cyfrowa – jak ją zapewnić? Na co zwrócić uwagę?

Uczelnie techniczne a wspieranie osób z niepełnosprawnościami –
wyzwania i dobre praktyki
WYKŁAD GOŚCINNY

Przerwa obiadowa



14:30 – 16:00
(1,5 h)

Kobiety w spektrum autyzmu na uczelni – możliwości wsparcia
Studenci z ASD w przestrzeni akademickiej

16:00

Przejazd autokarem

17:00 – 19:00

Sesja networkingowa

19:15

Kolacja
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środa 1 kwietnia
9:00 – 11:15
(1,5 h)

Sala Rady Wydziału (1.63)

11:15 – 11:45

Przerwa kawowa








11:45 – 13:15
(1,5 h)



Model wspierania osób z trudnościami psychicznymi na UAM
Wspieranie osób z trudnościami psychicznymi na uczelniach
Funkcjonowanie psychospołeczne osób z zespołem Aspergera

Nauczanie języka obcego osób z trudnościami kognitywnymi
Narzędzia coachingowe i inne metody służące podnoszeniu
umiejętności społecznych i zawodowych studentów
z niepełnosprawnościami
Dźwięk w nawigacji osób niewidomych

13:15 – 13:45

Przerwa kawowa

13:45 – 15:15
(1,5 h)

Panel ekspercki: Absolwenci a realia rynku pracy, czyli współpraca uczelni
ze światem biznesu

15:15 – 15:45
(30 min)

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP – bieżące
działania i informacja o wyborach

15:30 – 16:15

Przerwa obiadowa

* Program ramowy jest orientacyjny, prezentuje planowany przebieg Forum i może ulec zmianom
ze względów organizacyjnych.

PATRONI

KOMISJA DS.
WYRÓWNYWANIA
SZANS EDUKACYJNYCH
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