
 

 

 

 

POLSKI JĘZYK MIGOWY Z WIEDZĄ O KULTURZE GŁUCHYCH 

poziom: A1 oraz A2 

 

Uczestnicy kursu nabędą praktyczne umiejętności z Polskiego Języka Migowego oraz wiedzy o Kulturze 

Głuchych. Tematyka kursu jest uzależniona od poziomu kursu Polskiego Języka Migowego zgodnie              

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Kurs odbywa się do wyboru na poziomie             

(w zależności od zdobytych umiejętności posługiwania się PJM): A1, A2. 

Tematykę kursu stanowić będą następujące zagadnienia: 

 

Poziom A1: 

1. Jak się przedstawić? 

2. Jak powiedzieć więcej o sobie? 

3. Jak opowiadać o przestrzeni? 

4. Jak mówić o domu? 

5. Jak mówić o rodzinie? 

6. Jak mówić o pracy i zajęciach? 

7. Savoir vivre Głuchego. 

8. Określanie czasu i kalendarza. 

9. Jak rozmawiać w restauracji? 

10. Rozmawiamy o podróżach. 

11. Boże Narodzenie. 

12. Załatwiamy sprawy w urzędzie. 

13. Wielkanoc. 

14. Festiwal Kultury Głuchych. 

15. Głusi na świecie. 

Poziom A2: 

1. Migowe CV. 

2. Rozmowa o rodzinie. 

3. Co robi rodzina? 

4. Głuchy w rodzinie. 

5. Plan dnia. 

6. Wycieczka pociągiem. 

7. Wizyta u lekarza. 

8. Rozmawiamy o zainteresowaniach. 

9. Religia. 

10. Szkoła. 

11. Opis wyglądu zewnętrznego. 

12. Pory roku. 

13. Wesele. 

14. Sport. 

15. Pogrzeb. 

16. Światowy kongres Głuchych – Deaf Way II. 

17. Dekalog Głuchego Polaka. 

 

Zajęcia będą prowadzone przez native speakera, osobę Głuchą. Każdy poziom zawiera 60 godzin lekcyj-

nych. Zajęcia będą prowadzone po 2 godziny. Ich termin zostanie ustalony i podany uczestnikom po 

zebraniu grupy. 

 

Zajęcia prowadzić będzie mgr Joanna Olejnik, lektor PJM - posiadająca od 2009 doświadczenie w pro-

wadzeniu kursów PJM dla słyszących.  

Koszty kursu ponoszone przez uczestnika: 780 zł za każdy poziom wybrany przez uczestnika (przy 

założeniu, że grupa będzie liczyła co najmniej 10 - 12 osób) (a w tym: 60 godzin zajęć dydaktycznych 

przy każdym poziomie – materiały dydaktyczne, słownictwo na platformie e-learning, egzamin próbny, za-

świadczenie o ukończeniu kursu). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ikz@wsse.edu.pl 

W treści maila prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu 

oraz załączenie karty zgłoszeniowej - do pobrania na stronie : www.wsse.edu.pl zakładka kursy i 

szkolenia. 

http://www.wsse.edu.pl/

