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Aby uzyskać więcej informacji: odwiedź naszą stronę http://digital-accessibility.eu/ lub śledź 
projekt na Facebook, LinkedIn and Twitter. SUBSKRYBUJ  newsletery i aktualności na temat 
projektu. 
Zastrzeżenie: Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla 
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów  i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

 

 

 

 

 

 

Witamy w naszym trzecim biuletynie Certyfikowanego Szkolenia w Zakresie Dostępności Cyfrowej 

Erasmus +, w którym można znaleźć informacje o naszych kursach Szkoleniowych w Zakresie Dostępności 

Cyfrowej. 

Zostań specjalistą ds. Dostępności Cyfrowej  

W ramach naszego projektu Certified Digital Accessibility Training finansowanego z programu Erasmus + 

organizujemy kursy na cztery różne stanowiska. Celem naszych szkoleń jest wzmocnienie rozwoju 

zawodowego trenerów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych dostępnością cyfrową. Promując i 

zachęcając do poznawania dostępnych sieci i aplikacji, będziemy mieć znaczący wpływ na włączenie 

społeczne osób niepełnosprawnych. Szkolenia będą prowadzone w dwóch częściach.  Jedna część 

szkolenia będzie odbywać się z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych materiałów e-learningowych, 

a druga część w formie warsztatów stacjonarnych, podczas których słuchacze będą wykonywać zadania 

praktyczne, wykorzystując zdobytą wiedzę lub jeśli okoliczności nie pozwolą nam na osobiste prowadzenie 

kursów, udostępnimy je online. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą szkolenie, otrzymają 

również certyfikat, będący potwierdzeniem nowo nabytych umiejętności. Oferujemy 4 różne kursy 

szkoleniowe dla różnych specjalistów ds. Dostępności Cyfrowej. 

Menedżer dostępności  cyfrowej

  

Szkolenie Menedżer dostępności cyfrowej ma na celu przygotowanie 

specjalistów, którzy potrafią zarządzać i wdrażać standardy dostępności 

cyfrowej w swoich organizacjach lub w organizacjach, w których pracują. 

Szkolenie obejmuje 3 moduły: Wprowadzenie do dostępności cyfrowej (DA), 

Zarządzanie dostępnością cyfrową (DA) i Wdrożenie dostępności cyfrowej (DA). 

Zalecane wymagania to podstawowa wiedza informatyczna, wykształcenie 

wyższe lub doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, empatia i 

chęć pomocy osobom niepełnosprawnym, umiejętności zarządcze i 

organizacyjne. 

Tester dostępności  cyfrowej

  

Szkolenie przygotowuje specjalistów do testowania i oceny serwisów 

internetowych ich organizacji lub organizacji, w której pracują pod kątem ich 

cyfrowej dostępności. Szkolenie obejmuje 2 moduły: Wprowadzenie do 

dostępności cyfrowej (DA) oraz Ocena dostępności cyfrowej (DA). Zalecane 

wymagania to znajomość korzystania z internetu, otwartość na nowe technologie, 

podstawowa znajomość potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, 

podstawowa wiedza informatyczna, rozumienie podstaw dostępności cyfrowej, 

umiejętności analityczne, umiejętność tworzenia przejrzystych raportów o błędach.

Designed by Freepik 

 

Designed by Freepik 

 

http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=2&lang=pl
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=3&lang=pl
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=6&lang=pl
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=2&lang=pl
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=2&lang=pl
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=7&lang=pl
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/


 

NEWSLETTER Nr 3 SIERPIEŃ 2020 

 

 

 
 

Aby uzyskać więcej informacji: odwiedź naszą stronę http://digital-accessibility.eu/ lub śledź 
projekt na Facebook, LinkedIn and Twitter. SUBSKRYBUJ  newsletery i aktualności na temat 
projektu. 
Zastrzeżenie: Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla 
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów  i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.  

 

 

 

 

a 

Web developer ze specjalistyczną wiedzą w zakresie dostępności cyfrowej

 

Szkolenie Web developer ze specjalistyczną wiedzą w zakresie dostępności 

cyfrowej koncentruje się na przygotowaniu specjalistów, którzy mogą tworzyć 

strony internetowe dostępne cyfrowo zgodnie ze standardami WCAG. 

Szkolenie obejmuje 2 moduły: Wprowadzenie do dostępności cyfrowej (DA) 

oraz Opracowywanie / programowanie dla dostępności cyfrowej (DA). 

Zalecane wymagania to wiedza z zakresu tworzenia stron internetowych lub 

dyplom z informatyki, znajomość technologii internetowych / kodu front-end 

(np. CSS, skrypt Java i HTML).
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Szkolenie Web designer ze specjalistyczną wiedzą w zakresie dostępności cyfrowej 

koncentruje się na przygotowaniu specjalistów, którzy są w stanie zaprojektować 

strony internetowe dostępne cyfrowo zgodnie ze standardami WCAG. 

Szkolenie obejmuje 2 moduły: Wprowadzenie do dostępności cyfrowej (DA) 

oraz Projektowanie dla dostępności cyfrowej (DA). Zalecane wymagania to 

znajomość dziedzin ICT, ekspercka wiedza i umiejętności w zakresie 

projektowania stron internetowych i programów projektujących, takich jak 

Adobe Photoshop, Illustrator itp., znajomość technologii wspomagających, 

znajomość technologii internetowych / kodu front-end, zrozumienie 

podstaw dostępności sieci, umiejętności graficzne i kreatywność, znajomość 

programów graficznych, UX, duże wyczucie estetyki, doświadczenie w 

tworzeniu sztuk wizualnych.

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi działaniami, nie zapomnij zapisać się do naszej listy mailingowej i mediów 

społecznościowych.  
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