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Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

KURS JĘZYKA MIGOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ADMIISTRACJI PUBLICZNEJ POZIOM ZAAWANSOWANY

Szkolenie przygotowane zostało specjalnie dla pracowników urzędów oraz innych instytucji
o charakterze publicznym. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze ukończenie poziomu
podstawowego oraz umiejętność porozumiewania się przy pomocy ok. 500 znaków migowych.

CEL SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest kontynuacja nauki oraz szeroki rozwój komunikacji w języku migowym.
Uczestnicy przy wykorzystaniu wcześniej nabytych umiejętności poznają bardziej specjalistyczne
słownictwo używane w stosunku Urzędnik – Beneficjent, a także nabędą alternatywne umiejętności
porozumiewania się z osobami z dysfunkcją słuchu. Przedstawione zostaną również metody przekazu
informacji osobom niesłyszącym i nie znającym języka migowego (w stopniu dobrym).

PROGRAM SZKOLENIA:
•

kontynuacja zagadnień z surdopedagogiki;

•

komunikacja migowa i alternatywna (mimika, ekspresja ciała);

•

specyfika komunikatów pisanych;

•

kultura Głuchych;

•

nauka specjalistycznych znaków migowych;

•

warsztaty i ćwiczenia z udziałem osób niesłyszących.
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METODA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Na poziomie zaawansowanym ograniczamy
komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej. Istnieje również możliwość
modyfikacji planu szkolenia ze względu na specjalne zapotrzebowanie uczestników.

WYKŁADOWCY:
Wykładowcami są wykwalifikowani tłumacze języka migowego z certyfikatami Polskiego Związku
Głuchych oraz zaświadczeniami Instytutu Polskiego Języka Migowego, będące zarazem osobami na co
dzień pracującymi z osobami niesłyszącymi, a także osoby niesłyszące posługujące się SJM oraz PJM.

UCZESTNICY:
Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe (znajomość ok. 500 znaków).
Ze względu na metodę i najlepszą efektywność przewidujemy małe grupy szkoleniowe.

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej PTTK w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 17.
Rozpoczęcie szkolenia 11 stycznia 2012 r. (środa). Program szkolenia zaawansowanego obejmuje
40 godzin zajęć.

KOSZT UCZESTNICTWA:
600 zł od osoby dla osób kontynuujących szkolenie w LCSD
650 zł od osoby dla osób nie uczęszczających na I poziom w LCSD
Koszt obejmuje:
•

uczestnictwo w szkoleniu

•

materiały szkoleniowe

•

serwis kawowy

•

certyfikat ukończenia szkolenia

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 3.01.2012 r.
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