ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI STUDIA NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ
PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
CZ.1.07/2.2.00/29.0004

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření podmínek studia osob se speciﬁckými potřebami (SP) na Univerzitě Hradec Králové (UHK). V prvé řadě je určen studentům se SP, dále pak pracovníkům univerzity i ostatním studentům. V následujících
letech se díky tomuto projektu zlepší například přístup ke vzdělávání tvorbou přizpůsobených studijních materiálů. Vznikne
nová koncepce podpory studentů se speciﬁckými potřebami formou vnitřních univerzitních norem. Dojde k vytvoření metodických materiálů ke zvyšování kompetencí pracovníků a ostatních studentů VŠ. Plánuje se také příprava a realizace vzdělávacích
i osvětových aktivit, rozvoj a stabilizace střediska rozšířením a zkvalitněním pracovního a technického zázemí a v neposlední
řadě se také uskuteční odstraňování prostorových a orientačních bariér. Prostřednictvím těchto aktivit podpoří projekt rozvoj
inkluzivního prostředí na UHK.

AKTIVITY PROJEKTU

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3

• vznik studentského klubu
• realizace osvětových a zážitkových aktivit
• tvorba metodiky a e-learningu pro intaktní studenty o podpoře osob se speciﬁckými potřebam

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1

• zajištění kvalitních studijních materiálů od vyučujících včetně vymezení
doporučené literatury
• přetlumočení studijních materiálů do znakového jazyka
• digitalizace vybraných knih
• technické zázemí pro tvorbu materiálů a proškolení pracovníků

KLÍČOVÁ AKTIVITA 4
• rozšíření a zkvalitnění technického a pracovního zázemí
• tvorba databáze uchazečů a studentů se speciﬁckými potřebami a poskytovatelů služeb
• aktualizace webových stránek
• ukotvení pravidel poskytování podpory osobám se speciﬁckými potřebami ve Standardu činnosti Střediska Augustin

KLÍČOVÁ AKTIVITA 2

• ukotvení pravidel poskytování podpory osobám se speciﬁckými potřebami
v rektorském výnosu a metodickém pokynu
• tvorba metodiky a e-learningu pro zaměstnance ke zvyšování kompetencí
v oblasti poskytování podpory
• příprava informační brožury o Středisku Augustin
• zmapování přístupnosti oborů na UHK
• tvorba nástroje pro hodnocení poskytování podpory

KLÍČOVÁ AKTIVITA 5

• výstavba dvou výtahů
• instalace akustických orientačních majáčků
• tvorba tyﬂograﬁckých plánů
• označení místností v Braillově písmu
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Výše rozpočtu a dotace:
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