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Witamy w naszym drugim biuletynie przygotowanym w ramach projektu Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training 

(Certyfikowane Szkolenie w zakresie Dostępności Cyfrowej), w którym możecie odnaleźć informacje na temat nowych szkoleń 

dotyczących cyfrowej dostępności oraz procesu certyfikacji. 

Nowe szkolenia w zakresie cyfrowych umiejętności  

Jednym z głównych zadań projektu Erasmus + Certified Digital Accessibility Training jest przygotowanie innowacyjnych 

programów nauczania dla  czterech zawodów, dzięki którym uczniowie będą mogli nie tylko zdobyć nowe umiejętności cyfrowe, 

które są przydatne i pożądane we współczesnych organizacjach, ale także zdobyć certyfikaty pomyślnego ukończenia szkolenia, 

potwierdzające te umiejętności. 

Szkolenia będą prowadzone w formie hybrydowej. Część szkoleń odbędzie się przy użyciu specjalnie przygotowanych 

materiałów e-learningowych, które będą dostępne do samodzielnego uczenia się na stworzonej w tym celu platformie Moodle. 

Druga część szkoleń odbędzie się w formie stacjonarnych warsztatów, podczas których uczniowie będą wykonywać praktyczne 

zadania, wykorzystując zdobytą wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności w zakresie dostępności cyfrowej. 

Szkolenia zawodowe dotyczące dostępności cyfrowej dzielą się na dwie grupy: 1. nietechniczne oraz; 2. techniczne wzbogacone 

o nowe umiejętności cyfrowe. 

 

Nietechniczne szkolenia Menedżer dostępności cyfrowej 

oraz Tester dostępności cyfrowej będą oferowane 

menedżerom, osobom decyzyjnym, specjalistom ds. PR i 

marketingu, doradcom ds. zakupów, doradcom prawnym i 

politycznym, organizacjom z sektora publicznego i 

prywatnego, twórcom S&P, osobom współpracującym z 

osobami niepełnosprawnymi. 

Szkolenie Web developer ze specjalistyczną wiedzą w 

zakresie dostępności cyfrowej będzie koncentrować  się na 

przygotowaniu specjalistów, którzy są w stanie zarządzać i 

wdrażać cyfrowe standardy dostępności w swoich 

organizacjach lub w organizacjach, w których pracują. 

Szkolenie Web designer ze specjalistyczną wiedzą w 

zakresie dostępności cyfrowej skupia się na przygotowaniu 

specjalistów, którzy są w stanie ocenić i przetestować 

dostępność istniejących stron internetowych. 

 

 Zawody nietechniczne 

 1. Menedžer dostępności cyfrowej 

 2. Tester dostępności cyfrowej 

 Zawody techniczne 

 
3. Web developer ze specjalistyczną wiedzą w zakresie 

dostępności cyfrowej 

 
4. Web designer ze specjalistyczną wiedzą w 

zakresie dostępności cyfrowej 
 

http://digital-accessibility.eu/
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Szkolenia techniczne Web Developer i Web Designer ze 

specjalistyczną wiedzą w zakresie cyfrowej dostępności będą 

oferowane programistom i projektantom stron internetowych, 

którzy chcą zdobyć nowe umiejętności w zakresie cyfrowej 

dostępności. Szkolenia będą się koncentrować na 

przygotowaniu specjalistów, którzy są w stanie opracowywać i 

projektować strony internetowe, które są cyfrowo dostępne 

zgodnie ze standardami WCAG

Certyfikacja nowych umiejętności  

System certyfikacji w ramach projektu Certified Digital Accessibility Training dotyczy wszystkich czterech kursów: Menedżera i 

Testera dostępności cyfrowej oraz Web Developera i Web Designera ze specjalistyczną wiedzą w zakresie cyfrowej dostępności, 

organizowanych przez dostawców szkoleń zgodnie z opracowanym programem szkoleniowym.  

 

Konsorcjum projektu stara się zachęcać do wartościowych szkoleń z 

zakresu dostępności cyfrowej i współpracuje z dostawcami szkoleń, aby 

pomóc im spełnić wymagania dotyczące zatwierdzenia szkolenia. 

Nasza procedura certyfikacji będzie się koncentrować na zapewnieniu 

wysokiego poziomu edukacji wszystkim zewnętrznym organizatorom 

szkoleń. Stosując odpowiednie kontrole i audyty, będziemy mogli ustalić, 

czy organizator spełnia wymogi aby prowadzić nasze szkolenia i wydawać 

uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Takie podejście pozwoli 

nam znacznie poszerzyć przyszły zasięg naszych szkoleń bez ograniczania 

ich zalet. 

Certyfikowanie szkoleń w zakresie cyfrowej dostępności przynosi korzyści uczącym się, dając im namacalny dowód ich nowo 

nabytych kompetencji, które mogą później wykorzystać w pracy zawodowej lub społecznej, przyczyniając się do lepszego dostępu 

do treści cyfrowych i tworzenia integrujących doświadczeń dla wszystkich użytkowników. 

Zapisz się do naszej listy mailingowej and mediów społecznościowych i bądź pierwszym, który dowie się więcej o 

naszych bezpłatnych krajowych warsztatach, które odbędą się na początku przyszłego roku! 
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