
 

Dziecko niesłyszące i słabosłyszące w przestrzeni publicznej. 

 
 

 W dniu 6 listopada 2013 r. odbyła się II Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa z cyklu Specyficzne potrzeby edukacyjno-wychowawcze i rozwojowe na temat 

„Dziecko niesłyszące i słabosłyszące w przestrzeni publicznej”.  

 Konferencja była skierowana przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów                           

i dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących, 

w celu przybliżenia zainteresowanym specyfiki funkcjonowania dzieci z wadą słuchu oraz 

najnowszych form pomocy i terapii. Skład rady naukowej konferencji tworzyli                         

m.in. prof. zw. dr hab. Adam Stankowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,                       

prof. dr hab. Grażyna Gunia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz                          

prof. dr hab. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego  w Cieszynie. 

 Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Powiatu bieruńsko-lędzińskiego  

Starosta Bernard Bednorz  oraz  Sekretarz Powiatu- Krystian Grzesica. Obrady zaszczycił 

swym wystąpieniem Senator RP prof. dr hab. Andrzej Misiołek. 

W sesji naukowej uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego                      

w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak również specjaliści 

pracujący na co dzień z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi w Specjalistycznym 

Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu oraz                     

w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. 

 Konferencja składała się z wykładów i części warsztatowej. Część wykładową 

zainaugurowała dr Dorota Kornaś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  

przybliżając zgromadzonym system wczesnej interwencji w surdopedagogice.  

Mgr Alina Butkiewicz ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci                    

i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu podzieliła się swoją wiedzą na temat 

współczesnych metod pracy logopedycznej z dzieckiem z wadą słuchu, a mgr Monika 

Markowska, z tej samej placówki, przedstawiła problematykę dziecka z wadą słuchu                   

w perspektywie pracy psychologa.  

Dr Jolanta Baran z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapoznała zebranych                      

z rezultatami badań na temat dzieci z uszkodzonym słuchem (sprawiających                                  

i niesprawiających trudności wychowawcze). 

Szczególne emocje wzbudziło wystąpienie pani Karoliny Barteczko-Kurdyły, która 

podzieliła się z obecnymi osobistymi doświadczeniami mamy walczącej o jak najlepszą 

pomoc diagnostyczną, terapeutyczną i edukacyjną dla swojej córki Julii. 

Tematem wykładu dr Katarzyny Wanat z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie były 

kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów z zaburzeniami słuchu i mowy.  

Część naukową konferencji zamknęła dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore               

w Katowicach  dr Iwona Sosnowska- Wieczorek, przybliżając zebranym zagadnienie 

wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z niedosłuchem centralnym.  

 W części warsztatowej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak rozwijać 

sprawność językową i percepcję słuchową (warsztat prowadzony przez dr Katarzynę 

Wanat), zapoznać się z  innowacyjnymi metodami diagnozy i terapii w pracy z dzieckiem                  

z niedosłuchem centralnym (zajęcia ze specjalistami dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek,               

mgr Magdaleną Christ, mgr Iwoną Wielesiewicz) lub pogłębić swoją wiedzę na temat 

specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z wadą słuchu (warsztaty prowadzone przez                

mgr Alinę Butkiewicz i mgr Monikę Markowską ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy                   



i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu). 

 Konferencja spotkała się z szerokim odzewem środowiska lokalnego. Liczny udział 

pedagogów, terapeutów i nauczycieli z okolicznych szkół i placówek pozwala mieć 

nadzieję,  że wymiana doświadczeń przyczyni się do zwiększenia poziomu świadomości                 

i jeszcze bardziej efektywnej pomocy dzieciom z zaburzeniami słuchu. 

 

 

Materiały i zdjęcia z konferencji są dostępne na stronie internetowej poradni 
http://www.poradnia.powiatbl.pl/  

 

 

Ewa Kołodziej,  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu 

http://www.poradnia.powiatbl.pl/

