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Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
Ogłasza nabór na warsztaty z Polskiego Języka Migowego PJM
poziom podstawowy A1
termin kursu

oznaczenie grupy

03.07.2017-14.07.2017
bez weekendów

godziny zajęć
poniedziałek – piątek

PJM A1/6

(09.00-14.00)

Miejsce warsztatów: Warszawa ul. Białostocka 4 I piętro
Program warsztatów obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć . Jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę języka
migowego.
W procesie szkolenia uczestnik pozna:
- gramatykę PJM
- komunikowanie się kanałem wizualno-przestrzennym
- nadawanie i odbieranie komunikatów w PJM
- alfabet, liczebniki i liczebniki inkorporowane
- słownictwo (ok. 450 znaków ideograficznych )
- zasady używania klasyfikatorów
- ćwiczenia w wykorzystaniu klasyfikatorów
Zakładane efekty szkolenia
- uczestnik rozumie i stosuje wyrażenia z życia codziennego
- uczestnik potrafi formułować pytania i odpowiedzi dotyczące najbliższego otoczenia
- uczestnik zdobył umiejętność autoprezentacji
- potrafi używać liczebniki inkorporowane oraz klasyfikatory przestrzenne
Dodatkowo uczestnicy kursu poznają podstawy wiedzy o języku migowym i sposobach komunikowania się oraz przygotują się do
dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez korzystanie z dostępnych na rynku materiałów.
Warsztaty zakończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.
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Koszt warsztatów: 750 zł.
Cena obejmuje:
Materiały dydaktyczne
Serwis kawowy
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów

Dofinansowanie nauki języka migowego:
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania
kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo - migowego oraz sposobu komunikowania się osób
głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może złożyć wniosek
o dofinansowanie kosztów szkolenia do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego ze
względu na miejsce jego zamieszkania.
Dofinansowanie wynosi:
dla osoby uprawnionej - nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz dla osoby mającej stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną - nie
więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
1.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy bozenakunat@pzg.warszawa.pl

niezależnie od składanego

wniosku o dofinansowanie w PFRON.
2.

Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto nr: 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141,

3.

Wpłata zaliczki nie obowiązuje w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów szkolenia przez PFRON.

4.

W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane

5.

PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na warsztaty zostaną o takiej zmianie

wpisując w treści swoje Imię i Nazwisko oraz oznaczenie grupy.

płatności nie są zwracane.
niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega
zwrotowi w pełnej wysokości.
6.

PZG zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

7.

W przypadku odwołania kursu wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona na konto uczestnika.

