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Zapraszamy Państwa na kurs:

Język migowy
dla pracowników służb społecznych
w środowiskach lokalnych – KSS-3
Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności
słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania
się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków
pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności powinny ułatwić praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami
niesłyszącymi, a także umożliwić zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał
językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w
zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla
tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).
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). Wszyscy zainteresowani.
Cele: W wyniku nauczania słuchacze powinni:
• poznać podstawy problematyki środowiska niesłyszących w zakresie stosowania różnych
środków technicznych, komunikowania się z osobami głuchoniemymi oraz pracy tłumacza języka
migowego
• opanować praktycznie ok. 1100 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz
technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego
• poprawnie i płynnie wykonywać i odczytywać znaki ideograficzne w izolacji i w zdaniach
• samodzielnie formułować i przekazywać informacje w systemie językowo-migowym
• umieć nawiązać kontakt językowo-migowy z osobą głuchoniemą
• umieć tłumaczyć na bieżąco teksty mówione na system językowo-migowy
• poznać podstawy klasycznego języka migowego
• umieć rozwijać swoje umiejętności przez samokształcenie.
Zakres realizowanych treści:
1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności
posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek
Czas trwania kursu: 60 godz.
Cena kursu: 550 zł/osoby Do kursu oferujemy podręcznik z płytką DVD (cena 50 zł)
Termin: Termin wyznaczamy po zebraniu się min 10 osób.
Zajęcia prowadzi: surdopedagog - Certyfikowany Wykładowca-Edukator Języka Migowego w zakresie
nauczania systemu języka migowego przy Centrum Edukacyjnym Języka Migowego Polskiego Związku
Głuchych w Warszawie.
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