Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Spółka cywilna
81-874 Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15, tel. 58 552 40 20, fax 58 727 99 33, NIP: 957-107-30-89

Uczelnia wobec niepełnosprawności. Wyrównywanie szans w dostępie do
oferty kształcenia
Program
PROGRAM SZKOLENIA
1. Niepełnosprawność – możliwości i ograniczenia:
a. Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością,
b. Statystyki, charakterystyka i rodzaje niepełnosprawności,
c. Potrzeby osób z niepełnosprawnością.
2. Savoir vivre w stosunku do osoby z niepełnosprawnością:
a. Wymiana własnych doświadczeń,
b. Dobre praktyki związane z obsługą klienta/studenta.
3. Metody i formy kształcenia odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb studenta:
a. Dobre praktyki związane z edukacją,
b. Rozwiązania technologiczne wspomagające funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością.
4. Podsumowanie i konsultacje.

Prowadzący
Zajęcia prowadzi Sławomir Florkowski – Członek Fundacji Polska Bez Barier, współpracownik Fundacji TUS oraz
innych organizacji działających na rzecz dostępności i osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się tematyką szeroko
pojętej dostępności i projektowania uniwersalnego - od projektowania przestrzeni, produktów, usług i narzędzi
komunikacji,
po wzmacnianie inkluzywnej kultury organizacyjnej i inkluzywnych praktyk zarządzania zespołami, a także obsługę
klientów i klientek z różnymi niepełnosprawnościami.
Od 16 lat porusza się na wózku, zatem dostępność promuje i testuje każdego dnia – prywatnie i zawodowo.
Jako instruktor aktywnej rehabilitacji, wielokrotnie prowadził zajęcia i był członkiem kadry na obozach aktywnej
rehabilitacji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji.

Termin i miejsce
Lokalizacja
Termin
Godziny
Cena za osobę

szkolenie online
2021-09-10
09:00:00 - 15:00:00
500.00 PLN netto, 615.00 PLN brutto

Cena zawiera
Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
- laptop/tablet/telefon komórkowy,
- stabilne połączenie internetowe.
Gwarantujemy:
- materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
- merytoryczne szkolenie,
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- możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
- pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć
w szkoleniu online.

Warunki uczestnictwa
Link do rejestracji na szkolenie online
Warunki uczestnictwa
Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
i akceptacją Regulaminu.
W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej
faktury pro forma.
Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

Warunki techniczne dla szkoleń online
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien
zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
szerokopasmowe połączenie z Internetem,
kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy
AMD lub lepszy,
aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne
dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE!
Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge.
Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i
zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.

Zeskanuj kod smartfonem, dzięki temu będziesz
mógł oznaczyć miejsce szkolenia na mapie oraz
dodać wydarzenie do kalendarza. (Na telefony z
systemem Android polecamy program Google
Calendar lub QR Droid Private)
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