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Zapraszamy Państwa na kursy:

Język migowy
dla pracowników służb społecznych
w środowiskach lokalnych – KSS-2
Na podstawie programu Bogdana Szczepankowskiego

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności
słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym
poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności powinny ułatwić praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami
niesłyszącymi. Poznany materiał językowy powinien ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na
kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.
Adresat: Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji
pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia,
oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci.
Wszyscy zainteresowani.
Cele: W wyniku nauczania słuchacze powinni:
 poznać podstawy problematyki środowiska niesłyszących w zakresie edukacji, zatrudniania i
rehabilitacji społecznej
 opanować praktycznie ok. 750 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz
technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego
 samodzielnie formułować i przekazywać informacje w systemie językowo-migowym
 rozumieć proste wypowiedzi w języku miganym
 umieć przełożyć tłumaczone informacje na prostą, krótką formę zdaniową zrozumiałą dla osoby
niesłyszącej .
Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności
posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się
poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Praca i zatrudnienie, Edukacja
 Zdrowie, Dom i rodzina
 Urzędy i instytucje. Kultura, sport i wypoczynek
Czas trwania kursu: 60 godz.
Cena kursu: 850 zł/osoby
Termin: wyznaczamy po zebraniu się min. 10 osob.
Zajęcia prowadzi: surdopedagog - Certyfikowany Wykładowca-Edukator Języka Migowego w zakresie
nauczania systemu języka migowego przy Centrum Edukacyjnym Języka Migowego Polskiego Związku
Głuchych w Warszawie.
Kurs kończy się egzaminem. Każdy uczestnik po jego ukończeniu otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Płatności za kurs: można dokonać przelewem na rachunek bankowy
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