
Sztuka pięknej wymowy cz. I

Opis
                                        

Cele szkolenia:

➢ Opanowanie prawidłowej techniki oddychania

➢ Nabycie umiejętności mówienia pełnym, nośnym głosem

➢ Odnalezienie właściwej i wygodnej dla siebie wysokości głosu

➢ Opanowanie techniki znoszącej napięcie i dyskomfort w obszarze gardła

➢ Zdobycie świadomości własnego głosu i tego, jak słyszą mnie inni

➢ Rozwinięcie umiejętności wyrazistego mówienia

➢ Uniknięcie popularnych błędów w trakcie mówienia

➢ Wzmocnienie swojego autorytetu oraz nabycie pewności siebie w kontaktach 

z innymi ludźmi

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących głosem oraz tych, które chciałyby 

nauczyć się prawidłowego i wyrazistego mówienia.
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Korzyści dla uczestnika:

Po szkoleniu uczestnicy:

➢ Wiedzą, jak używać głosu w prawidłowy sposób tak, aby uniknąć uczucia 

męczliwości i dyskomfortu

➢ Świadomie operują głosem zwiększając zainteresowanie słuchaczy

➢ W trakcie mówienia są bardziej pewni siebie, mówią w sposób wyrazisty

➢ Potrafią przyjąć odpowiednią postawę ciała w trakcie mówienia

➢ Znają technikę mówienia „na maskę”

➢ Wiedzą jak rozluźnić ciało i pozbyć się szczękościsku

➢ Poznają kilka prostych zasad dbania o głos, które wcielone w życie pozwalają 

cieszyć się zdrowiem i aktywnością narządu głosowego przez wiele lat

Stosowane metody:

➢ Wykład przedstawiający w przystępny sposób technikę działania narządu 

głosowego i artykulacyjnego

➢ Ćwiczenia indywidualne i zespołowe poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym

➢ Studium przypadku rozwijające świadomość oddziaływania głosem na innych

➢ Demonstracja prawidłowych technik emisyjnych i dykcyjnych

➢ Uczestnicy otrzymują od trenera konstruktywny feedback, dotyczący stanu ich 

głosu i dykcji

➢  Aby możliwie jak najbardziej podnieść efektywność szkolenia zostało ono 

zaprojektowane zgodnie z cyklem Kolba

* W skład materiałów szkoleniowych dla uczestników wchodzi zestaw 

praktycznych ćwiczeń oddechu, głosu oraz dykcji do samodzielnej pracy w domu
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Program

Wprowadzenie:
➢ Cele i program szkolenia

➢ Zasady przebiegu szkolenia

Z oddechu rodzi się głos

➢ Prawidłowa postawa ciała w trakcie mówienia

➢ Oddech całościowy

➢ Najczęstsze błędy w oddychaniu

➢ Mówić bez zadyszki

➢ Jak wzmocnić głos? – podparcie przeponowe

Piękne brzmienie i działanie głosem:

➢ Źródło głosu – krtań i fałdy głosowe

➢ Trening znoszący napięcie mięśni krtani i gardła

➢ Jak nasz głos wpływa na innych?

➢ Ustalenie odpowiedniej dla siebie wysokości głosu

➢ Trening miękkiego ataku głosowego

➢ Nauka mówienia „na maskę”

➢ Mój głos jest ważny – zasady dbania o głos

Mówić wyraziście i bez przeszkód:

➢ Aparat artykulacyjny i jego budowa

➢ Ćwiczenia artykulatorów przygotowujące do starannej wymowy

➢ W czym mnie słychać? O roli samogłosek

➢ Ćwiczenia znoszące napięcie mięśni twarzy i przeciwdziałające szczękościskowi

➢ Wprawki dykcyjne

Zakończenie:

➢ Podsumowanie głównych punktów programu
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Organizacja                                                   

Trener: Magdalena Kolska 

Aktorka i logopeda wyspecjalizowana w dziedzinie

logopedii artystycznej i medialnej. Ukończyła

Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną

i Teatralną w Łodzi, logopedię ogólną i kliniczną na

Uniwersytecie Wrocławskim oraz kurs metody

terapeutycznej „Dyna-Lingua M.S.”.

Doświadczenie  zawodowe  zdobywała  prowadząc

terapię  mowy,  kształcąc  kandydatów  do  szkół

teatralnych, prawników i aktorów w zakresie emisji

i dykcji  oraz  prowadząc  szkolenia  dla  terapeutów

i opiekunów  w trakcie  tworzenia  wrocławskiej

klubokawiarni dla osób niepełnosprawnych.

To  właśnie  połączenie  aktorstwa  i  zamiłowanie  do  pracy  terapeutycznej  i trenerskiej

składają  się  na  mocny  i  profesjonalny  fundament  w  szkoleniu  osób  zawodowo

posługujących  się  głosem  oraz  kreowaniu  ich  wizerunku  jako  kompetentnych

i świadomych mówców.

Liczebność grupy: 8 – 12 osób

Czas trwania: 7  godzin  (łącznie  z  przerwami  kawowymi

i przerwą na lunch)

Miejsce: cała Polska

Koszt uczestnictwa*:

*cena szkolenia obejmuje: certyfikat, materiały 

szkoleniowe, przerwy kawowe i przekąski

Szkolenie otwarte – 370 zł/os.

Szkolenie dla firm – cena ustalana indywidualnie

Termin szkolenia: do ustalenia
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