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Studiować bez barier
Dodano: 2010-03-16 14:30:00 przez: Mateusz Kasperczyk

„Studiować bez barier” – pod takim hasłem na Uniwersytecie Zielonogórskim obchodzimy
dzień poświęcony niepełnosprawnym studentom. To juŜ czwarta edycja akcji organizowana
przez Rade Studentów Niepełnosprawnych. W tym roku akcji towarzyszyły „bariery”.
- Codziennie słyszymy o róŜnych barierach, które towarzyszą funkcjonowaniu
róŜnych osób nie tylko osób
niepełnosprawnych bo jeśli mówimy o niepełnosprawności to ona nie jedno ma
imię poniewaŜ inaczej funkcjonuje osoba niewidoma, a zupełnie inaczej osoba,
która porusz się na wózku, a przecieŜ wśród nas sprawnych teŜ są osoby z
przewlekłymi schorzeniami - mówi dr Helena Ochonczenko jeden z
organizatorów konferencji. Nasza rozmówczyni zauwaŜyła, Ŝe niepełnosprawnych
na Uniwersytecie Zielonogórskim jest coraz więcej. - Nasz Uniwersytet
Zielonogórski wyróŜnia się dynamiką wzrostu odsetek osób niepełnosprawnych.
Liczba
ta
systematycznie
wzrasta.
Obecnie
na
UZ
studiuje
459
niepełnosprawnych Ŝaków - dodaje dr Helena Ochonczenko.
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Akademickie Radio INDEX

Fot. Wojciech Waloch

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele z innych ośrodków akademickich.
Nam udało się porozmawiać z Damianem Dudałą z Dolnośląskiej Szkoły
WyŜszej we Wrocławiu, który powiedział jak radzą sobie osoby niepełnosprawne na jego uczelni. - Na
naszej uczelni jest ponad 200 studentów niepełnosprawnych z róŜnymi rodzajami niepełnosprawności.
PrzewaŜają trzy grupy: studenci z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową i ruchową.
Spotkanie otworzył Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele miasta oraz środowiska akademickiego. Czy nasza uczelnia przystosowana jest
dla studentów niepełnosprawnych? O zdanie zapytaliśmy zielonogórskich Ŝaków. - UwaŜam, Ŝe nasza
uczelnia jest nie do końca przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ludzie niepełnosprawni mają
problem z otwieraniem wind - usłyszeliśmy na korytarzu.
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Spotkanie zakończyło się o godzinie 14:50 Po konferencji w auli UZ rozpoczął się koncert chopinowski.
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