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Prezentare generală a studiului de caz 

 

Asociația pentru Accesul la Învățământul Superior al Persoanelor cu Dizabilități (AHEAD) este o 

organizație independenta non-profit care promovează accesul deplin și participarea la 

învățământul superior și continuu pentru studenții cu dizabilități și îmbunătățirea 

perspectivelor lor de angajare  si promovare. Organizația are sediul în Irlanda și își asumă o 

serie de activități dintre care: 

 

• Furnizarea de informații cu privire la chestiuni legate de disabilitati în educațiea 

studenților și absolvenților cu handicap, profesorilor, consilierilor de orientare și 

părinților. Aceasta are un set vast de resurse on-line pentru sprijinirea studenților cu 

dizabilități. 

 

• Lucrul cu absolvenții și angajatorii prin GET AHEAD (Graduate Forum) Forumul 

Absolvenților și prin WAM (Willing Able Mentoring) Program de Mentorat pentru Locul 

de Muncă. 

 

• Coordonarea LINK, o rețea mondială de promovare a includerii studenților și 

absolvenților cu dizabilitati  în invățământul superior. 
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• Susținerea de conferinte, seminarii, workshop-uri și training-uri cum ar fi: 

 

� “Does one size fit all? Assistive Tech in the Learning Environment & the 

Workplace”, un training de o zi desfășurat in 10 Februarie 2015 la Dell 

Ireland în Dublin, Irlanda. Programul WAM din AHEAD a susținut un 

eveniment de formare gratuit găzduit de angajatorul WAM Dell Ireland. 

 

� O conferință anuală. În 2015, conferința 2015 “UDL: A License to Learn” 

se desfășoară în datele de 19th și 20th Martie în Dublin, Irlanda. 
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