...narzędzia informatyczne i nie...

W celu uzyskania jakichkolwiek
informacji prosimy się zwrócić do:

…w dzisiejszych czasach jest wiele narządzi
informatycznych i nie tylko w celu uczestnictwa
w lekcjach i uczenia się, wybierzemy to co
będzie ci potrzebne: komputer, skaner, specjalne
oprogramowanie, urządzenia do czytania Braillem,
komunikatory literowe, Dragon ostatniej generacji,
Poet-compact, lampy powiększające, auto i audio
odtwarzacze, systemy fotograficzne z telefonem
komórkowym z syntezą wokalną, stoły regulowane,
odpowiednie siedzenia, pulpity; zostanie ci
przydzielone to co ci pomaga w nauce, na cały okres,
który potrzebujesz…
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Ogród Motyli – dla nas Luigi Ghillani

…zmienili nazwę, na początku była „integracja”,
wszystko to co możemy zrobić, aby odnaleźć się
we wzajemności: organizujemy kursy każdego
rodzaju: Włoskiego Języka Migowego (LIS),
Asertywności w celu zwiększenia lub utrwalenia
samooceny, Psychodramatu, Asertywności wobec
rodziców.
Organizujemy
możliwości
dialogu,
ukierunkowane spotkania, magiczne momenty z
fantazją, filmem, meetingi kulturalne i jeszcze wiele
innych… Jeden z naszych wzorcowych przykładów?
SPORT-ELL-TUTTI, to system, który został
stworzony wspólnie z innymi instytucjami w celu
wyboru dyscypliny sportu odpowiedniej dla ciebie, dla
twojego „rozwoju” i zabawy wraz z innymi osobami
i z niepełnosprawnymi, u nas możesz znaleźć i
spotkać ciekawą grupę studentów, magistrów,
niepełnosprawnych i innych osób, połączonych w
Stowarzyszeniu Niezależne Życie, które powstało
wraz z naszym Uniwersytetem i realizuje projekty
dotyczące włączenia społecznego i kulturalnego…

USŁUGI DLA STUDENTÓW I STUDENTEK
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WRAŻLIWYCH GRUP
SPOŁECZNYCH

...wszystko to co
niepełnosprawni studenci
i studentki muszą
wiedzieć, aby uzyskać
dyplom na naszym
Uniwersytecie...
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...prawo do nauki...

...Pprzyjęcie i wybór kierunku...

...poruszanie się na zewnątrz...

…przed wyborem Kierunku Studiów Magisterskich,
na które się zapiszesz, możesz spotkać się z
Pełnomocniczką ds. studentów niepełnosprawnych
i wrażliwych grup społecznych i z Pełnomocnikiem
ds. Wyboru Kierunku; wspólnie ustalimy przebieg
nauki na uniwersytecie najbardziej jak najbardziej
przystępny i odpowiedni, także biorąc pod uwagę
przyszyły rodzaj pracy i co więcej, przekażemy ci
informacje na temat pomocy, sprzętu technicznego
i dydaktycznego, wydarzeń odpowiadających twoim
potrzebom i możliwości planu studiów indywidualnych,
aby uzyskać cele, które sobie wyznaczyłeś…

…posiadamy odpowiednio wyposażony autokar
także dla studentów na wózkach inwalidzkich w celu
przemieszczania się do siedzib uniwersyteckich,
wymagana jest cotygodniowa rezerwacja w celu
ustalenia godzin dla twojej mobilności, posiadamy
elektryczne skutery na dwa miejsca dla osoby
niepełnosprawnej i jej opiekuna/tutora studenta,
mały schodołaz gąsienicowy, platformę schodową,
podest, a także składany wózek inwalidzki…

Ustawa 104/92

...prawo do edukacji...
Konwencja ONZ, 2006
…są przewidziane przez ustawy i przez Konwencję
w sprawie praw osób niepełnosprawnych i stały się
częścią historii społecznej i unijnej, nasz Uniwersytet
od 12 lat w sposób rzeczywisty i efektywny gwarantuje
i daje możliwości uzyskania tytułów akademickich, a
jako pierwszego Tytułu Magistra…

...dopuszczenie i wpis...
…aby zostać dopuszczonym do studiów Magisterskich
należy posiadać dyplom Szkoły średniej, tak zwany
egzamin maturalny, zdany po 5 latach nauki,
zaświadczenia lub potwierdzenie uczęszczania nie
są ważne do uzyskania wpisu na Uniwersytet…

...zwolnienie z opłat...
…przedstawiając
zaświadczenie
o
stopniu
niepełnosprawności powyżej 66% nie płacisz opłat
uniwersyteckich, ale tylko te regionalne i rządowe;
jeśli zaświadczenie dotyczy niepełnosprawności
poniżej 66% wspólnie zobaczymy, jakie możliwości ci
zaoferować, a jeśli należysz do tymczasowej lub stałej,
wrażliwej grupy społecznej, wystarczy wysłać prośbę
do rozpatrzenia do Specjalnej Komisji o całkowite lub
częściowe zwolnienie z opłat uniwersyteckich…

...tutor...
...każdy kierunek wybiera Nauczyciela jako Tutora,
który będzie ci asystował podczas przebiegu nauki
i pomagał rozwiązywać problemy, które mogą się
pojawić; Tutorzy współpracują z Pełnomocniczką,
wybraną przez Rektora, z którą są w stały kontakcie
w celu wyszukiwania optymalnych rozwiązań…

...tutor student...
…to studenci, którzy biorą udział Konkursie
ogłaszanym dwa razy do roku; deklarują oni
swoją chęć udzielenia ci pomocy, odbywają Kurs
formacyjny przy serwisie Eli-Che, są wybierani
zgodnie z Dekretem rektora jako „Student opiekun”,
pracują 150 godzin za wynagrodzeniem i pomagają
ci w przebiegu studiów; z twojej strony musisz tylko,
u nas, złożyć wniosek o przyznanie ci opiekuna…

...poruszanie się wewnątrz i bariery
architektoniczne...
…wewnątrz Wydziałów musisz się poruszać
swobodnie: należy pokonać bariery architektoniczne,
choć w nowych budynkach i strukturach serwisowych
NIE są one obecne, w każdym roku Akademickim
zostaje stworzony ogólny plan w celu pokonania
tych, choć nielicznych, które są jeszcze obecne w
starych budynkach; ze strony Ateneum widoczne jest
ciągłe zainteresowanie, a jeśli cokolwiek umknęło
jego uwadze prosimy o natychmiastowe zgłoszenie
niedogodności do Pełnomocniczki, która wraz Biurem
technicznym znajdzie rozwiązania problemów, a
także „racjonalne usprawnienie” jak przewiduje
Konwencja ONZ…

...mieszkania...
...apartamentowce, stołówki, stypendia to pomoc
uzyskana od Agencji Regionalnej Regionu Emilia
Romagna ds. studentów uniwersyteckich, teraz
nazywa się ER.GO, z siedzibą terytorialną w Parmie,
Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it, która oferuje
możliwości mieszkaniowe, ekonomiczne i wybór
pracy…

