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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

XII. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – w
PWSZ o tym pamiętamy!!!
PWSZ · 2 grudnia 2015

Osoby z niepełnosprawnością na stałe wpisały się już w rzeczywistość Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Z powodzeniem realizują one rolę studenta, są
naszymi kolegami i koleżankami. Tradycją jest już to, że w PWSZ pamiętamy o
Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych przypadającym 3. grudnia. Z tej
okazji głośniej mówimy o osobach z niepełnosprawnością, o ich radościach i smutkach.
Zależy nam na tym, by poszerzyć naszą wiedzę w obszarze niepełnej sprawności,
wzbogacić nasze umiejętności w kontakcie z osobami jej doświadczającymi, sprawić,
by relacje osoba pełno – niepełnosprawna pełne były zrozumienia, życzliwości i
normalności.
Zapraszamy więc studentów i pracowników PWSZ do udziału w obchodach 3
XII.
Proponujemy:
1. „Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością” (praktyczny poradnik,
komiks) – prezentacje na ekranie (parter, budynek A, 3.12.2015r., godz. 8.00 –
16.00), strona internetowa PWSZ;
2. „Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością” (komunikat z badań
realizowanych w ramach pracy licencjackiej) – ekran (parter, budynek A,
3.12.2015r., godz. 8.00 – 16.00), strona internetowa PWSZ;
3. „Student / Uczeń z niepełnosprawnością” (wystawa tematyczna publikacji,
artykułów, dokumentów) – Biblioteka PWSZ, 2 – 5.12.2015r., w godzinach otwarcia
Czytelni);
4. „Sprawni Niepełnosprawni” (wystawa plakatów studentów II r. Pedagogiki
Opiekuńczo – Wychowawczej) – łącznik między budynkami A i B, 2 – 7.12.2015r.;
5. „Studenci (III r. POW) w MORIUS” (zapoznanie z ofertą Ośrodka, udział w
zajęciach, przekazanie podopiecznym „Mikołajkowej Niespodzianki”: „Świat w
kolorach”, owoce) – 7.12.2015r, godz. 10.30 – 12.00;
6. „Dogoterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością” (warsztaty dla
studentów) – bliższe informacje u mgr Alicji Ostrowskiej;
7. „(Nie)pełnosprawni” (projekcja tematycznych filmów) – 3.12.2015r., aula 109,
godz. 9.00 – 14.30:
8. „Modelki”, reż. Monika Pawluczuk, 2007, (27 min.)
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9. „Sprawni w pracy”, reż. Monika Pawluczuk, 2007, (22 min.)
10. „Droga do Londynu”, reż. Sławomir Malinowski, 2012, (51min.)
11. „Turniej”, reż. Grzegorz Nowiński, 2008, (48 min.)

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa – Studentów,
Wykładowców i Pracowników PWSZ – zainteresowaniem!!!
Organizatorzy
Galeria Plakatów
Prezentacje:
1. Komiks Savoir – Vivre
2. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych PWSZ 2015
3. Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością

Ten wpis został utworzony 2 grudnia 2015 o godz. 07:46 w kategorii Aktualności.
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