Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”
Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących
oraz
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na
Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„O TYM SIĘ NIE MÓWI IV - Komunikacja osób
niedosłyszących”
która odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 r.
w Hotelu Victoria przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60
KILKA SŁÓW O KONFERENCJI:
Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, tym razem na czwartą
edycję pt. „O tym się nie mówi IV – komunikacja osób niedosłyszących”. Poprzednie edycje
pokazały nam, iż rozległość tematyki związanej z uszkodzeniem słuchu powoduje, że temat
pozostaje nadal niewyczerpany. Dlatego też pojawiły się głosy o potrzebie zorganizowania
kolejnej edycji konferencji. Przy obecnej skupimy się na komunikacji. Komunikacja – jak
wiemy – jest to przekazywanie i odbieranie informacji w kontakcie z drugą osobą. Jest
niezwykle ważną funkcją w naszym życiu – także u osób z dysfunkcją słuchu. Możemy
komunikować się za pomocą mowy, pisma, migów czy mowy wspomaganej fonogestami.
Niemniej jednak, przy tak szerokim wachlarzu opcji, dzięki którymi możemy się
komunikować, nadal zmagamy się z kłopotami z powodu dysfunkcji słuchu: czegoś
niedosłyszymy, nie zrozumiemy, nie złapiemy kontekstu - szczególnie w kontakcie z osobami
słyszącymi. Poruszymy także temat komunikacji osób niedosłyszących w języku obcym.
Obecnie osoby niedosłyszące mają wiele możliwości – mogą uczestniczyć w zagranicznych
konferencjach, projektach, wyemigrować czy też wyjechać na semestr (lub kilka) na program
Erasmus+. Często pragną także realizować marzenia związane z podróżami, poznawaniem
innych kultur itd. Jednakże wielu z nich obawia się problemów: że sobie nie poradzą, że
kontakt z obcokrajowcami czy też innymi osobami, którzy nie znają ojczystego języka osoby
niedosłyszącej będzie utrudniony. Dlatego też chcielibyśmy pokazać, że osoba niedosłysząca
także może podróżować i rozmawiać z innymi w obcym języku.
W tej edycji konferencji chcielibyśmy skupić się na problemach z jakimi osoby
niedosłyszące zmagają się każdego dnia. Dotyczy to zarówno bezpośredniego, jak

i pośredniego kontaktu z innymi osobami, zarówno w języku ojczystym, jak i w języku
obcym. Chcielibyśmy Państwu pokazać istotę problemu, oraz sposoby radzenia sobie w
sytuacjach, gdy mamy kłopoty z komunikacją.
Wyrażamy ogromną nadzieję, iż wiedza pozyskana z naszej konferencji będzie bardzo
pomocna dla innych niedosłyszących, którzy chcieliby poprawić kontakty z innymi osobami,
czy też zacząć komunikować się w języku obcym. Konferencja ta skierowana jest także dla
osób zainteresowanych tą tematyką – wychowawców, rodziców, pracowników poradni,
fundacji, studentów. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszej
konferencji.
Do zobaczenia 
Zachęcamy do zgłaszania tematów referatów lub plakatów!
Osobom zainteresowanym zapewniamy publikację artykułu
w recenzowanej monografii.

SUGEROWANE OBSZARY TEMATYCZNE:





Komunikacja z osobami słyszącymi i niesłyszącymi w środowisku społecznym
Korzystanie z Mass Mediów przez osoby z uszkodzeniami słuchu
Metody i techniki wspomagania komunikacji językowej
Wielojęzyczność jako szansa dla osób z uszkodzeniami słuchu

JĘZYK KONFERENCJI:
 Polski
ZAPEWNIAMY:
 Tłumacza języka migowego
 Symultaniczny przekaz tekstowy (SPEECH TO TEXT)

OPŁATY KONFERENCYJNE:

Dla uczestników biernych:

PAKIET A (nocleg ze śnaidaniem) 350zł
PAKIET B (bez noclegów) 150zł

Dla uczestników czynnych:
w cenie: Publikacja artykułu w recenzowanej
monografii
PAKIET A (nocleg ze śniadaniem) 500zł
PAKIET B (bez noclegów) 300zł

W cenie:
 Materiały konferencyjne z certyfikatem
 Wyżywienie: dwa obiady
 Uroczysta kolacja w dniu otwarcia konferencji
 Sobotni bankiet wieczorny z panoramą Lublina
Zapewniamy przerwy kawowe oraz wspaniałą atmosferę podczas konferencji, możliwość poznania
świetnych ludzi oraz uzyskanie ciekawej wiedzy podanej w przystępny sposób. Nie zabraknie też
śmiechu, zabawy, która zwykle towarzyszy takim wydarzeniom.

UWAGA! nie zwracamy opłat za późniejsze wycofanie się z uczestnictwa z udziału
konferencji naukowo-szkoleniowej !
od 24.02.17r. - uczestnicy czynni
od 15.03.17r. - uczestnicy bierni
WAŻNE TERMINY:
UCZESTNIK CZYNNY
12 Luty 2017 r.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń/
rejestracja prelegentów z wystąpieniami
(referaty/plakaty) z załączonym abstraktem

15 luty 2017 r.

UCZESTNIK BIERNY
10 marzec 2017 r.
Rejestracja uczestników biernych

15 marzec 2017 r.
Ostateczny termin dokonywania opłat
konferencyjnych

Kwalifikacja prac do wystąpienia w sesji
tematycznej lub w sesji plakatowej

20 luty 2017 r.
Przesłanie na adres konferencji ostatecznej wersji
elektronicznej prezentacji

24 luty 2017 r.
Ostateczny termin dokonania opłat
konferencyjnych (wpłaty należy uiszczać po
zakwalifikowaniu prac)

Prosimy uczestników o uzupełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa. Formularze są
dostępne pod tym linkami:
- dla uczestników czynnych: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe417t7ZkFxkyB0nZX7ByuotS4PvOv-iqrCEfrFiWR5EeJvg/viewform
- dla uczestników biernych:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6QWEOwtF2vaU0bD8DYgKkN5FLalUANH
az25L1ODyntAxgPg/viewform

Jest to obowiązkowe - bez tego uczestnik nie będzie wpisany na listę uczestników
konferencji. KAŻDE OTRZYMANE ZGŁOSZENIE POTWIERDZIMY ZWROTNYM EMAILEM razem z numerem konta, na które należy przelać opłatę uczestnictwa. Gdybyście
Państwo nie otrzymali zwrotnego e-maila w przeciągu max. 2 dni, prosimy o napisanie
wiadomości.
Szczegółowy program konferencji zostanie podany w późniejszym terminie.
KONTAKT:
 e-mail konferencji: konferencja.ss@gmail.com

ADRES DO KORESPODENCJI:
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”
Al. Racławickie 14/C-312
20-950 Lublin
KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący: Dr hab. Ewa Domagała Zyśk, prof. KUL - Prodziekan Wydziału Nauk
Społecznych
Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej
Dr Aleksandra Borowicz - Kurator Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących
„Surdus Loquens”
Dr Renata Kołodziejczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:

Członkowie:

Mateusz Kargul

Aleksandra Gulip

V-ce Przewodniczący:

Ewa Kalisz

Karolina Czaban

Paulina Lewandowska
Alicja Murawska
Alicja Nowogrodzka
Karolina Szczepanik
Iza Ujj

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

