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Wartość jakości głosu w filozofii ochrony zdrowia.
problemy teoretyczne i praktyczne (druga edycja)
Legnica, 14-15 maja 2019 r.
aula Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy ul. Powstańców Śląskich 3

Zapraszamy na drugą edycję konferencji naukowej, która odbędzie się 14-15.05.2019 r. w Legnicy.

Wstęp wolny!
Osoby chcące wygłosić referat i potem obublikować w punktowanej i recenzowanej monografii artykuł na podstawie swojego
referatu winny wnieść opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł na konto: Akademia Ochrony Zdrowia przy UWr. sp. z o. o.
z dopiskiem KONFERENCJA (konto Raiffeisen Polbank nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989) do dnia 10.05.2019 r.
Osoby te proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz z tytułem referatu w języku angielskim i polskim do dnia 1.05.2019 r. Prosimy
o przygotowanie 15-minutowego referatu oraz o przekazanie w formie elektronicznej artykułu powiązanego z referatem
(o objętości do 20 000 znaków ze spacjami). Organizatorzy przewidzieli inne formy uczestnictwa w Konferencji!

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.ROLA-GLOSU.PL
Pierwszy dzień konferencji. Teoria
14 maja 2019 r. (9:00-17.30)
Wykłady i referaty

Drugi dzień konferencji. Praktyka
15 maja 2019 r. (9:00-16.00)
Warsztaty z zakresu emisji głosu

Problemy emisji głosu są ważnymi problemami osób, które „pracują głosem” (np. nauczycieli), którzy bez potrzebnych treningów
tracą możliwość pracy i stają się bezproduktywni. Okazuje się, że odpowiednia profilaktyka umożliwia każdemu z nich normalną
egzystencję i spokój zatrudnienia.
Organizatorzy zwracają uwagę na społeczny wymiar kategorii „zdrowie”, na jej szeroki i pilny do naukowego rozważania
kontekst badawczy i praktyczny. Szczegółowym problemem Konferencji jest zatem interdyscyplinarne pole badawcze problemów
związanych z jakością głosu. Do wygłoszenia referatu zapraszamy naukowców (zwłaszcza młodych pracowników nauki i doktorantów), reprezentujących różne dziedziny wiedzy, którzy zajmują się następującymi obszarami badawczymi:
•
Szeroko rozumianą filozofią ochrony zdrowia, w świetle problemu przywództwa, kształcenia, wychowania.
•
Głosem jako wartością aksjologiczną w procesie szeroko rozumianego kształcenia.
•
Etycznym aspektem zdrowia w świetle odpowiedzialności „pracującego głosem” oraz odpowiedzialności pracodawcy.
•
Wartością głosu w świetle estetyki.
•
Ontologicznym aspektem głosu.
•
Historyczno-filozoficznym aspektem wartości głosu, kształcenia, przemawiania.
•
Rolą głosu podczas wystąpień publicznych.
•
Rolą głosu w relacjach interpersonalnych.
•
Rolą głosu w innych, niż nauczycielska, grupach zawodowych.
•
Ustawodawstwem polskim, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).
•
Ustawodawstwem Unijnym, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).
•
Stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie roli zdrowia w życiu człowieka (zwłaszcza w grupie zawodowej
nauczycieli).
•
Medycznym, psychologicznym i prozdrowotnym kontekstem zagadnienia.
•
Wpływem stresu na jakość głosu i schorzeniami powiązanymi (np. układu pokarmowego).
•
Bezpieczeństwem i higieną pracy nauczycieli.
•
Diagnostyką chorób narządów głosu.
•
Profilaktyką chorób narządów głosu i terapiami.
•
Ekonomicznym aspektem chorób zawodowych (w szczególności odnoszących się do chorób narządów głosu).
•
Innymi, zauważonymi przez Referującego, problemami.
Przed pierwszą edycją konferencji wydano monografię Siła Twojego głosu!, tom 1. Przed drugą edycją zostanie wydana monografia Siła Twojego głosu! Konfrontacje, tom 2. Po drugiej edycji zaplanowane jest wydanie kolejnego tomu recenzowanej
i punktowanej monografii naukowej, w której zostaną umieszczone teksty przygotowane przez referujących, na podstawie ich
wystąpień i dyskusji podczas drugiej edycji.
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