Lubuskie Centrum
Szkoleniowo Doradcze

KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- POZIOM PODSTAWOWY
- POZIOM ZAAWANSOWANY
Szkolenie przygotowane zostało specjalnie dla pracowników administracji publicznej, na których Ustawa
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nałożyła na pracowników
państwowych obowiązek zapewnienia osobom głuchym preferowanej przez nie formy porozumiewania się
w sytuacji kontaktu. Ponadto szkolenie służy osobom, które w przyszłości chcą pracować w instytucjach
o charakterze publicznym. Głównym celem szkolenia jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą,
rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych, a także szeroki rozwój komunikacji w języku migowym.
Uczestnicy poznają podstawy języka migowego, a także najczęściej używane i niezbędne w pracy z osobami
głuchymi słownictwo potoczne i urzędowe (poziom podstawowy-ok. 500 znaków). Na poziomie
rozszerzonym ograniczamy komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej. Podczas zajęć
zapewniamy warsztaty praktyczne z osobami niesłyszącymi. Poznanie podstaw i warunków funkcjonowania
środowiska osób niesłyszących jest niezwykle pożądane i pomocne w świadczeniu usług obywatelskich.
Znajomość języka migowego stanowi w rozwiniętych krajach dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do surdopedagogiki;
Specyfika środowiska osób z dysfunkcjami słuchu i mowy (mentalność, interpretacja zachowania,
podejmowanie decyzji);
Rodzaje i możliwości komunikacji (język migowy, mimika, ekspresja ciała, krótkie informacje
pisane);
Alfabet palcowy;
Znaki języki migowego – na każdym poziomie około 500 znaków;
Ćwiczenia, symulacja sytuacji wynikających ze specyfiki działania urzędu (np. obsługa petenta).

METODA SZKOLENIA:
Nauka języka migowego prowadzona będzie metodą warsztatową. Uczestnicy po zapoznaniu się z kolejnymi
grupami znaków, będą wykorzystywali je w zaaranżowanych sytuacjach. Szkolenie uczestników będzie
odbywało się w dwóch trybach języka migowego – SJM (System Językowo-Migowy) i PJM (Polski Język
Migowy), który stanowi naturalny język jakim posługują się osoby niesłyszące.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcą na szkoleniu będzie wykwalifikowany specjalista, tłumacz języka migowego, posiadający
certyfikat tłumacza (SJM) z Polskiego Związku Głuchych w Warszawie oraz uprawnienia PJM na najwyższym
poziomie językowym B2 zdobyte w Instytucie Polskiego Języka Migowego w Warszawie. Nasz wykładowca
jest praktykiem, który od kilku sezonów interpretuje i tłumaczy sztuki teatralne na język migowy.
W ramach szkolenia zapewniamy warsztaty praktyczne z osobą niesłyszącą.
CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA:
Nowa edycja szkolenia ruszy z początkiem stycznia 2013 r. W zależności od zapotrzebowania szkolenie
zostanie zorganizowane w mieście najbardziej dogodnym dla wszystkich zgłoszonych uczestników. Program
każdego z poziomów szkolenia obejmie 40 godz. Kalendarz szkolenia ustalony zostanie na spotkaniu
organizacyjnym, o którym osoby zainteresowane szkoleniem powiadomione zostaną telefonicznie.
KOSZT UCZESTNICTWA:
600 zł od osoby (15 zł/ godz.) – szkolenie dofinansowane przez zielonogórskie Stowarzyszenie „Ex Dono”.
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W ramach szkolenia zapewniamy: udział w zajęciach, ćwiczenia praktyczne, materiały piśmiennicze, serwis
kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
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