POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pečující, rodiče, přátelé,
rádi bychom Vám nabídli účast na vzdělávacím kurzu lektorek Mgr. Bohdany Herzánové
a Mgr. Lenky Gwóźdźové, DiS.:

AAK a gesta jako podpora dorozumívání
– praktický nácvik
Lektoři:

Mgr. Bohdana Herzánová
Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.

Ka pa cita vzdělá va cího kurzu:

10 – 15 účastníků

Ča sová dota ce:

24 hodin

Cena vzdělá va cího kurzu:

3 500,- Kč

Rea liza ce kurzu:

14. – 16. 11. 2019

Kurz je určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, rodičům, pedagogům,
vychovatelům, asistentům a dalším profesním pracovníkům podílejících se na výchově
a vzdělávání dětí s potížemi v oblasti dorozumívání (s narušenými komunikačními
schopnostmi).

Podmínka úča sti:
Absolvování kurzu Základy augmentativní a alternativní komunikace.

Cílem kurzu:
Kurz je především zaměřen na nácvik manuálních gest a jejich využití v každodenní praxi
pracovníků v sociálních službách. V rámci kurzu se účastníci naučí manuální znaky, které
vychází z přirozeně používaných gest. Prostřednictvím praktických cvičení po celou
dobu kurzu si je budou moci vyzkoušet, zažít a částečně osvojit. Účastníci budou schopni
používat manuální znaky v běžném kontaktu s klienty. Budou znát význam gest v rámci
sdělení, jejich přínos a vliv na komunikaci jako takovou. Účastníci získají zásobu cca 300
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zjednodušených manuálních znaků, které vychází z přirozených gest a tato gesta pak
budou schopni používat denně v přirozených situacích. Mimo naučené znaky budou mít
povědomí o možnostech, kde si zásobu dalších gest vyhledat a jakým způsobem s nimi
v praxi zacházet. V neposlední řadě obdrží účastníci informace o dalších tzv.
dynamických systémech spadajících do oblasti AAK.

Stručný obsa h kurzu:
•
•
•
•
•
•
•

nácvik, procvičování a upevňování manuálních gest – inspirováno českým
znakovým jazykem, jazykovým programem MAKATON, ZNAKEM DO ŘEČI
apod.
využívání manuálních znaků při běžné komunikaci a rozvoji řeči;
jak začít gesta aktivně používat – praktické rady;
ukázky her a motivačních činností při rozvíjení komunikace a jazykových
dovedností;
jak začlenit metody AAK (statické i dynamické systémy) do denních činností;
kazuistika, videoukázky používání manuálních gest (totální komunikace) v praxi;
přínosy manuálních gest v komunikaci – jejich pozitivní dopad na podporu
rozvoje komunikačních dovedností;

Přihlá šky za sílejte nejpozději do 30. 9. 2019 na níže uvedenou
ema ilovou a dresu.

V případě Vašeho zájmu o kurz kontaktujte prosím Bc. Ivanu
Malcharovou, DiS. – sociální pracovnici a koordinátorku přímé péče
MIKASA denního stacionáře:

Tel.: 774 498 956, e-ma il: mika sa .ds@mika sa zs.cz
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