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Zhrnutie prípadovej štúdie
Asociácia pre prístup k terciárnemu vzdelávaniu a disabilitu (The Association for Higher

Education Access and Disability, AHEAD) je nezávislá nezisková organizácia, podporujúca plný
prístup a účasť v ďalšom a terciárnom vzdelávaní pre študentov s hendikepmi a posilneniu

možnosti ich zamestnania po absolvovaní školy. Asociácia sídli v Írsku a realizuje celú radu
aktivít, vrátane nasledujúcich:








Poskytovanie informácií o problematike hendikepov vo vzdelávaní študentom a absolventom s
hendikepmi, učiteľom, poradcom a rodičom. Asociácie má k dispozícii rozsiahly on-line súbor
zdrojov pre podporu študentov s hendikepmi.

Práca s absolventmi a zamestnávateľmi prostredníctvom fóra absolventov (GET AHEAD
Graduate Forum) a mentoringového programu (WAM (Willing Able Mentoring) Mentored Work
Placement Programme).

Koordinácia siete LINK, čo je celosvetová sieť podporujúca inklúziu študentov a absolventov s
hendikepmi v terciárnom vzdelávaní.

Organizovanie konferencií, seminárov, workshopov a inštruktáži, ako napríklad:
„Je jedna veľkosť pre všetkých? Asistivná technológia vo vzdelávacom prostredí a na pracovisku“
(“Does one size fit all? Assistive Tech in the Learning Environment & the Workplace”),
jednodenná inštruktážna akcia usporiadaná 10. februára 2015 vo firme Dell Ireland v Dubline v

http://www.saleie.york.ac.uk
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Írsku. WAM Program Asociácia AHEAD usporiadala zadarmo inštruktážnu akciu, ktorej


hostiteľom bol WAM zamestnávateľ - Dell Ireland.

Výročná konferencia. V r. 2015, sa konferencia “UDL: A License to Learn” konala 19. a 20. marca
v Dubline v Írsku.
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AHEAD - Association for Higher Education Access & Disability, dostupné
ONLINE: http://www.ahead.ie/
AHEAD,
WAM (Willing Able Mentoring). ONLINE,
http://www.ahead.ie/wam

dostupné:

AHEAD, UDL: A License to Learn conference, 19th-20th March 2015. ONLINE,
dostupné: http://www.ahead.ie/conference2015
LINK, dostupné ONLINE:

http://www.thelinknetwork.eu
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