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Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003
Kurz: Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace
Zařazení kurzu do oblasti
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektoři

Studium určeno pro

Požadavky k přijetí
Rozsah / celková délka kurzu

Cíl studia, kvalifikační efekt

Formy a metody práce při studiu použité

Obsah kurzu

Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Mgr. MgA. Mariana Koutská
Mgr. MgA. Mariana Koutská a Mgr. BcA. Pavel Kučera
Pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga, pracovníky
poradenských zařízení, zástupce místní správy, zástupce
státních a neziskových organizací, speciální pedagogy,
sociální pracovníky a psychology, kteří přicházejí do
styku s žáky s odlišným mateřským jazykem, neslyšícími,
nedoslýchavými a těmi, kteří mohou mít obtíže
s chápáním textu v českém jazyce a kteří
vykonávající (pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě
hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke
kurzu, zaslané vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické
činnosti, seznámení se s podmínkami konání dotovaného
kurzu.
8 hodin
Účastníci získají:
 znalost základní klasifikace sluchového postižení
a komunikačních systémů neslyšících a
nedoslýchavých
 znalost
 znalost psycholingvistických a sociolingvistických
aspektů komunikace neslyšících
 znalost základních kompenzačních pomůcek
 schopnost komunikovat s neslyšícími a
nedoslýchavými některou z alternativních forem
komunikace
 schopnost komunikovat na základní komunikační
úrovni ve znacích českého znakového jazyka
 schopnost nahlížet na komunikační situaci
z hlediska potřeb neslyšících a nedoslýchavých a
neslyšících v doprovodu tlumočníka
 schopnost se aktivně zapojit do komunikace
s neslyšícími a nedoslýchavými a facilitovat tuto
komunikaci pro ostatní
 znalost nabídky technických a personálních
opatření pro zpřístupnění služeb, vlastní výuky
nebo samotné instituce neslyšícím a
nedoslýchavým
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad
s podporou digitálních prezentací, audiovizuální ukázky,
skupinová i individuální práce, práce s pracovními listy a
s texty, dramatické techniky (pantomima, hra v roli,
simulace), reflexe, diskuze, rozbor kazuistik.
 Problematika sluchového postižení, klasifikace
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sluchových vad
Komunikační systémy neslyšících a
nedoslýchavých (znakový jazyk, prstová
abeceda, odezírání, kompenzační pomůcky)
 Psycholingvistické a sociolingvistické aspekty
komunikace neslyšících a nedoslýchavých (čtení
osob se sluchovým postižením)
 Rozdíl mezi mluvenými a znakovými jazyky
 Osvojení základní slovní zásoby v českém
znakovém jazyce
 Tlumočnické služby (etický kodex a pravidla
komunikace s neslyšícím v doprovodu
tlumočníka)
 Komunita Neslyšících, Neslyšící jako jazyková a
kulturní menšina
 Práva osob se sluchovým postižením (srovnání
zemí EU)
 Přístupnost veřejných institucí pro osoby se
sluchovým postižením
Výuka proběhne v prostorách s židlemi uspořádanými do
kruhu s možností jejich manipulace a s využitím flip
chartu, notebooku a dataprojektoru.
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace.
Podmínkou pro získání osvědčení je účast v celém
rozsahu výuky.
Min. 15, max 20
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.


Požadavky na učebnu
Požadavky k ukončení (forma
závěrečného hodnocení)
Počet účastníků
Doklad o absolvování studia

Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz,
Tel: 605 179 009

