Z A P R OS Z E N IE

Firma

Techin wraz z Polskim Związkiem Głuchych
w ramach projektu

”Środowisko e-learningowe dla osób niepełnosprawnych”
finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci
„Uczenie się przez całe życie”
przy udziale

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce
ma zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ
kończącą projekt eFESTO
pt.: „E-LEARNING

SZANSĄ NA PRZEŁAMANIE BARIER W KOMUNIKACJI
OSÓB GŁUCHYCH Z PRACODAWCĄ „
data: 25

miejsce: Warszawa,

października 2011
Hotel Sofitel Warsaw Victoria

ul. Królewska 11

konferencja będzie prowadzona w języku polskim, będą dostępni tłumacze języka migowego
oraz tłumacze symultaniczni, ze względu na uczestnictwo partnerów zagranicznych

Patronat konferencji:

P ROGRA M KON FE RE N CJ I
9:00 - 10:00
Rejestracja uczestników / poczęstunek
10:00 - 10:10
Powitanie gości przez koordynatora projektu
10:10 - 10:15
Powitanie gości przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(do ostatecznego potwierdzenia)
10:15 - 11:00
Przedstawienie projektu eFESTO, osiągniętych celów oraz rezultatów
11:00 - 11:30
Przedstawienie powstałej platformy e-learningowej eFESTO
przedstawienie platformy przez partnerów projektu: UNISANNIO

11:30 - 12:30
Przerwa kawowo - kanapkowa
12:30 - 13:30
Ustawa o języku migowym i e-learning dla niesłyszących - co je łączy ?
Prezes Polskiego Związku Głuchych - Pani Kajetana Maciejska - Roczan

Przykłady dobrych praktyk w Polsce
13:30 - 14:00
Głusi a rynek pracy:
• głuchota – definicje z perspektywy medycznej i społecznej
• mity, stereotypy na temat głuchoty
• problem komunikacyjny
• fakty - przykłady z życia: ((yzjer, nauczyciel, informatyk w banku. tancerze i wielu innych).
• propozycje rozwiązań dla firm
Maciej Kowalski, osoba głucha o wielu doświadczeniach zawodowych

14:00 - 14:30
Osoby niesłyszące w środowisku pracy
Zbigniew Kausa - Prezes Spółki MetGal Sp. z o.o.

14:30 - 15:15
Perspektywy dla platformy e-learningowej eFESTO: burza mózgów
zakończenie konferencji
15:15 - 15:30
Podsumowanie, podziękowania i zakończenie konferencji

2

Udział w konferencji jest bezpłatny
z korzyścią dla każdego !

Dziękujemy
za wsparcie naszej inicjatywy

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission

)

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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