WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
7 MAJA 2018
9.00-14.00 (parter Collegium Maius)
ZMIEŃ PERSPEKTYWĘ - zobacz świat oczami osób z niepełnosprawnościami
Przyjdź i sam sprawdź, z jakimi barierami i trudnościami borykają się osoby z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Dzięki wykorzystaniu sprzętu szkoleniowego będzie to doskonała okazja, by
osobiście doświadczyć, jak to jest nie widzieć, nie słyszeć, nie móc pokonać przeszkód architektonicznych.

9.45-11.30
warsztaty POZNAJ DZIŚ POTRZEBY JUTRA (s. Śniadeckich, II piętro)
Przedstawiciel firmy BLUM zaprezentuje kombinezon AGE EXPLORER®, który pozwala poczuć fizyczne
ograniczenia związane z procesem starzenia. Różne elementy składowe symulują na przykład sztywność
stawów, słabnącą siłę mięśni lub osłabienie wzroku i słuchu. Na własnym ciele można przekonać się, jakie
szczególne potrzeby z tego wynikają na przykład podczas użytkowania przestrzeni, w której się poruszamy
każdego dnia.

9.45-11.30
prelekcja STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z PERSPEKTYWY POLSKIEJ KOMISJI
AKREDYTACYJNEJ (s. 223, II piętro)
Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej odpowie na pytanie o to, jak powinna wyglądać
modelowa polityka projakościowa skupiająca się na studentach z niepełnosprawnościami. Przedstawi
najczęściej występujące bariery utrudniające zapewnienie jakości kształcenia na uczelniach, jak również
poda przykłady dobrych praktyk z wybranych uczelni w Polsce.

10.00-11.30 BIBLIOTEKA BEZ BARIER
Zapraszamy Państwa do Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza
Pokrzywniaka, w której będzie możliwość zapoznania się ze sprzętem wspomagającym korzystanie
z zasobów bibliotecznych studentom z niepełnosprawnością wzroku.

12.00 OTWARCIE WYSTAWY „440 KM PO ZMIANĘ” (parter Collegium Maius)
Wystawa podejmuje temat braku równej dostępności do plaż nad polskim morzem osób z ograniczeniami
sprawności. Celem wystawy jest także promowanie dobrych zasad komunikacji w kontakcie z osobami
z niepełnosprawnością odpoczywającymi na plaży.

12.20 Salon Adama Mickiewicza pod Kopułą
•

rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę w Wydziałowej Kampanii Społecznej

•

prelekcja autorki wystawy „440 km po zmianę” - p. Sylwii „Nikko” Biernackiej oraz
ambasadorki – p. Anny Rutz

•

debata na temat barier w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością na uczelni
i wyrównywania szans w edukacji

Udział w debacie wezmą m.in. Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Pełnomocnik
Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami – mgr Anna Rutz, prof. UAM dr hab. Wojciech Otto
z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, dr Magdalena Baer z Instytutu Filologii Słowiańskiej,
mgr Anna Nabiałek ze Szkoły Językowej UAM oraz przedstawicielka studentów – Maria Skoczyńska.

