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Sajtóközlemény
Siketek Világszövetségének nemzetközi konferenciája
Budapesten – Interju a vendéglátóval
Röthenbach, 13.06.2017 – Dr. Kósa Ádám a Siketek és Nagyotthallók Országos
Szövetségének elnöke a www.deafservice.de német portálnak adott interjút a
készülödésröl és a siketek társadalmi beilleszkedéséröl Magyarországon.
Idén november 8.-10. között Budapesten kerül megrendezésre a Siketek Világszövetségének
(World Federation of the Deaf) 3. nemzetközi konferenciája. Az esemény mottója: “Társadalmi
befogadás – a jelnyelven át!”. A WFD egy 133 tagállamból állo nemzetközi szervezet, amely közel 70 millió siket érdekeit képviseli. A konferencia hivatalos nyelve a nemzetközi jelnyelv, az
elöadások jelnyevi forditással akadálymentesek lesznek.
A konferenciának négy fő témája lesz, a bilingvális (kétnyelvű) oktatás, a jelnyelv szerepe a
családban, a siketek foglalkoztatása valamint a várható technológiai újdonságok. Ezzel
kapcsolatban nemzetközileg is elismert hazai és külföldi tudósok tartanak majd elöadásokat és
tanácskoznak a megvalósitási lehetöségekröl.
„Szándékunk, hogy a nemzetközi siket közösséget minél szélesebb körben invitáljuk és
részvételre ösztönözzük. Még soha nem volt a WFD-nek Európa közepén konferenciája! Igy
bizunk benne, hogy az európai országok ezt a kivételes lehetőséget most kihasználják és a
szomszédos országok is ellátogatnak erre a rangos szakmai rendezvényre”, nyilatkozza Dr. Kósa
Àdám.
A konferencia a gálaesttel zárul majd, amelyen több siket müvész is fel fog lépni, közöttük a
világhirü amerikai siket komikus, John Maucere.
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