
      
 

 
"Skuteczna i satysfakcjonująca rozmowa z dzieckiem niesłyszącym 

                          wymaga szczególnego poziomu kultury mówienia" 
 (Kazimiera Krakowiak, Kalisz 2003) 

 

Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów  

we współpracy z Katedrą Pedagogiki Specjalnej KUL,  

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL, 

i Kołem Naukowym Surdopedagogiki „Surdus Loquens”  

 

serdecznie zapraszają na 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową 

 "Metoda Fonogestów w Polsce i na świecie"  

Konferencja online 

9 - 10 grudnia 2021 r. 

 

 

 

W ramach konferencji zaplanowane są następujące bloki tematyczne: 

 

Obszar 1.  Idea Cued Speech jako wychowanie językowe w interakcji oraz historia stosowania 

fonogestów w Polsce 
Wystąpienia będą poświęcone koncepcji wspomagania rozwoju językowego dzieci z uszkodzeniami 

słuchu i innymi zaburzeniami komunikacji z wykorzystaniem Metody Fonogestów; idei 

wychowania językowego w interakcji, w działaniu komunikacyjnym, w naturalnych warunkach 

komunikacyjnych w rodzinie, przedszkolu, szkole, idei tworzenia naturalnych środowisk 

komunikacyjnych, w których mowa dziecka może rozwijać się w sposób jak najbardziej naturalny, 

a nie sztucznie programowany. W tej  części jest też przestrzeń na opowieści historyczne, 

rozważania dotyczące początków Metody Fonogestów w Polsce i rozwoju tej koncepcji.  

 

Obszar 2. Rozwój, szkolenia i promocja Cued Speech w Polsce i na świecie 
Wystąpienia będą poświęcone działalności różnych organizacji i stowarzyszeń w Polsce i innych 

krajach Europy/ świata, których celem jest zrzeszanie użytkowników Metody Fonogestów (Cued 

Speech), upowszechnianie metody w poszczególnych krajach, organizowanie szkoleń, kursów, 

wydarzeń naukowych (konferencje, seminaria), wydarzeń kulturalnych (pokazy, konkursy 

recytatorskie) i terapeutycznych (Turnusy rehabilitacyjne). W ramach tej sesji mogą zaprezentować  

obszary swojej działalności różne organizacje Cued Speech z całego świata. 

 

 



Obszar 3. Metodyka pracy logopedycznej z fonogestami (Cued Speech) 
W tej sesji chcemy zaprosić do wystąpień badaczy, nauczycieli, logopedów, którzy prowadzą 

badania lub wykorzystują w praktyce fonogesty (Cued Speech) w pracy indywidualnej z dzieckiem. 

Jest to przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami oraz rozwiązaniami metodycznymi w tym 

zakresie. Do pokazania różnych zastosowań fonogestów w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami 

w komunikacji oraz w rozwijaniu różnych umiejętności u użytkowników metody. Praca 

indywidualna to też współpraca z rodzicami, rodzeństwem, to nawiązywanie współpracy z 

przedszkolami, szkołami.  

 

Obszar 4. Organizacja edukacji z wykorzystaniem Metody Fonogestów -  prezentacja 

placówek edukacyjnych i metodyki pracy 
W tej części planujemy zaprezentować doświadczenia zespołów nauczycieli i specjalistów z 

różnych placówek edukacyjnych, w  których są wykorzystywane fonogesty w procesie 

dydaktycznym. Zapraszamy przedstawicieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. 

Zachęcamy do przedstawienia organizacji edukacji w klasach i na zajęciach, gdzie są stosowane 

fonogesty, prezentacji stosowanych rozwiązań metodycznych, stosowanych pomocy 

dydaktycznych, częstości stosowania fonogestów, wskazania obszarów kształcenia, w których 

fonogesty są najczęściej wykorzystywane i przydatne.  

 

 

Obszar 5. Panel dyskusyjny -  zaproszenie 
Uczestnicy panelu dyskusyjnego będą podejmować dyskusję na temat: korzyści ze stosowania 

Metody Fonogestów w zmieniającej się rzeczywistości medyczno-rehabilitacyjnej; potrzeby 

rozwiązań systemowych w zakresie doboru metod wychowania językowego w zależności od 

czynników różnicujących, potrzeby obalania mitów na temat Metody Fonogestów, promocji metody 

i zwiększania świadomości specjalistów i rodziców w  tym zakresie, upowszechnianie i dostępności 

kursów Metody Fonogestów, możliwości tworzenia bazy poradników metodycznych oraz pomocy i 

materiałów dydaktycznych. 

Dyskusja dotyczyć będzie również perspektyw wykorzystania Metody Fonogestów w pracy z 

dziećmi z innymi niż niedosłuch zaburzeniami mowy i komunikacji, w pracy z dziećmi zdrowymi, 

w pracy ze studentami.  

Uczestnikami panelu będą: 
A. Specjaliści: nauczyciele, logopedzi  

B. Rodzice dzieci z uszkodzeniami słuchu   

C. Niesłyszący użytkownicy Metody Fonogestów  

 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie: 

III Ogólnopolski Konkurs Recytatorskiego z Fonogestami online na platformie Teams – 10 

grudnia 2021 r. o godz. 15.00.  

 

Konferencja stanie się też okazją do złożenia życzeń emerytowanej Pani Prof. dr hab. 

Kazimierze Krakowiak, twórczyni polskiej wersji Metody Cued Speech, czyli Metody 

Fonogestów oraz Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, z okazji mijających 

50 lat pracy naukowej. Czas składania życzeń jest zaplanowany na 9 grudnia po pierwszej sesji 

konferencyjnej, około godz. 10.30.  

 

Zachęcamy do rozsyłania linku  do konferencji wszystkim zainteresowanym osobom (pracownikom 

naukowym, studentom, specjalistom, nauczycielom, rodzicom, osobom z uszkodzeniami słuchu) 



lub do przesyłania adresów mailowych do zainteresowanych osób na adres mailowy 

Stowarzyszenia: fonogesty.lublin@gmail.com 

Link do 1 dnia konferencji  - 9  grudnia 

 
https://tiny.pl/9ddxj 
 

Link do 2 dnia konferencji 10 grudnia  

 
https://tiny.pl/9ddm9 
 

Komitet Naukowy Konferencji:  

Przewodniczący: Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak 

Dr hab. prof. KUL Piotr Magier 

Prof. dr hab. Barbara Ostapiuk 

Dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk 

Dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela 

Dr hab. prof. UW Anita Lorenc 

Dr hab. prof. AWFiS Marcin Białas 

Dr Agnieszka Dłużniewska 

Dr Helena Liwo 

Dr Aleksandra Borowicz 

Dr Renata Kołodziejczyk 

Dr Marianna Krawiec 

Dr Monika Romaniec  

 
Komitet Organizacyjny Konferencji:  

Przewodniczący: Dr Renata Kołodziejczyk 

Dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk 

Dr Aleksandra Borowicz 

Dr Agnieszka Dłużniewska 

Mgr Nina Jajszczyk 

 
Kontakt:  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 

Instytut Pedagogiki 

Katedra Pedagogiki Specjalnej C-535 

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących C-312 

Koło Naukowe Surdopedagogiki „Surdus Loquens” C-312 

 

Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów 

Ul. Dunikowskiego 52, 20-425 Lublin 

 

 

Renata Kołodziejczyk: 606 933 744 

Aleksandra Borowicz 608 526 420 

Adres mailowy: fonogesty.lublin@gmail.com 
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