MIKASA z.s.
Lumírova 28
700 30 Ostrava – Výškovice

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.:

Základy
augmentativní a alternativní komunikace
Lektoři:

Mgr. Bohdana Herzánová
Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.

Garant kurzu a lektor: Mgr. Květa Staňková

Akreditace kurzu:

MPSV ČR

Kapacita vzdělávacího kurzu:

10 – 17 účastníků

Časová dotace:

16 hodin

Cena vzdělávacího kurzu:

2 500,- Kč

Předpokládaná doba realizace kurzu:

říjen/listopad 2018

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).

Cílem kurzu:
 Rozšíření možností komunikace sociálních a pedagogických pracovníků, pracovníků
v sociálních službách a pečujících s osobami, které mají omezené komunikační
schopnosti.
 Seznámit účastníky s jinými cestami vzájemného dorozumívání než je pouze běžně
mluvená řeč.

MIKASA z.s.
Lumírova 28
700 30 Ostrava – Výškovice




Zvnitřnit potřebu účastníků tyto alternativní a augmentativní formy
komunikace používat ve své praxi – aktivně s těmito komunikačními možnostmi
pracovat.
Uvědomit si nezbytnost hledání cest, jak pomoci klientovi, žákovi s potížemi v oblasti
dorozumívání vyjádřit se pro okolí srozumitelným způsobem.

Stručný obsah kurzu:
 vhled do systémů augmentativních a alternativních metod komunikace;
 základní principy používání AAK;
 čeho si všímat, když se rozhodujeme pro používání AAK – diagnostika komunikačních
dovedností;
 jak začlenit metody AAK do denních činností, metodika užívání AAK; formální a
neformální učení;
 kazuistika, videoukázky používání alternativní komunikace v praxi – práce
s konkrétními dotazy účastníků, s jejich praktickými zkušenostmi, kazuistická forma
spolupráce účastníků a lektorů;
 komunikace u lidí s mentálním postižením a s kombinovaným postižením;
 ukázky her a motivačních činností při rozvíjení komunikace a jazykových dovedností;

Přihlášky zasílejte nejpozději do 21. 9. 2018 na níže uvedenou emailovou adresu.
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-mail: mikasa.ds@mikasa-detem.cz

