Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
03 – 741 Warszawa, ul. Białostocka 4
Telefon: 619-92-95
Fax: 619-66-63
e-mail:pzgomaz@wp.pl

Konto bankowe:
Bank Millennium
69 1160220200000000-55156090

Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
informuje o naborze na kurs Polskiego Języka Migowego PJM
poziom B2/1
Termin kursu

oznaczenie grupy

godziny zajęć

04.06.2018-03.10.2018 w
tym przerwa wakacyjna

PJM B2/1/2

poniedziałek - środa
17:00 – 20:00

Miejsce kursu: PZG Warszawa ul. Białostocka 4
Program kursu obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć . Jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie B1/3 z oceną
co najmniej dobrą.
Przewidywane efekty szkolenia:
- Podczas zajęć uczestnik rozszerza zakres słownictwa z różnych dziedzin m.in. z polityki, informatyki, podróży, pomocy społecznej
i rehabilitacji zawodowej. Poznaje różne warianty używanych znaków charakterystyczne dla danych regionów Polski.
- utrwalenie wiedzy o gramatyce PJM poznanej na poziomach A1, A2, B1,
- uczestnik biegle stosuje liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, a na poziomie podstawowym czasowniki zgody, dynamikę ruchu,
elementy niemanualne, modyfikacje mimiczną i liczbę mnogą,
- uczestnik po ukończeniu kursu powinien poprawnie gramatycznie produkować własne wypowiedzi na różne tematy.
Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

Koszt kursu: 700 zł.
Cena obejmuje:
Materiały dydaktyczne: podręcznik oraz płyta ze słownictwem migowym z kursu,
Serwis kawowy,
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu.

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 dofinansowania 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 kurs 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 kursu w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

7.

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

