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                                                  Polkowice, dnia 03.09.2018r. 
   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli 

 
NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

 
WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU: 

ŚWIADOMOŚĆ WSPÓŁPRACY Z APARATEM MOWY, ODDECHU 
 I ELIMINACJA STRESU. 

  
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  

 
19 września 2018 roku, godz. 16.00-20:00 

(5 godz. dydaktycznych) 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna 
parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.09.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
Ograniczona liczba miejsc -  12 osób. 
 
Cele dotyczące wiedzy: 

 Jak pracować gardłem w różnych stanach (gardło zdrowe, chore, chrypa) 
 Jak współpracować z dobrym oddechem podczas mowy. 
 Jak radzić sobie ze stresem, który zaciska gardło. 

 
Cele dotyczące umiejętności: 

 Uczestnicy potrafią stosować ćwiczenia wspomagające prawidłową mowę i oddychanie. 
 Uczestnicy potrafią zastosować techniki zmniejszania stresu, który wpływa na mowę i całe 

ciało. 
 Uczestnicy znają metody na poprawienie dykcji. 

 
Program: 

 „Prezentacja i zapoznanie się. Na podstawie  tego pierwsze ćwiczenia emisji (sposób 
wymowy, użycia głosu)” – 30 minut. 

 „Prawidłowe i nieprawidłowe użycie aparatu głosu” – filmy + ćwiczenia - 30 minut 
 „Prawidłowy oddech – jego oddziaływanie na emisję i zmniejszanie stresu” – mini wykład + 

ćwiczenia – 45 min 
 Przerwa – 15 minut 
 „Dobra dykcja  nauczyciela to przyjemność słuchania” – mini wykład + ćwiczenia – 45 min 
 „Sposoby interpretacji tekstu jako pomoc emisyjna” – mini wykład + ćwiczenia – 45 min 
 „Podsumowanie, wspólne wnioski, samodzielne powtórzenie najbardziej praktycznych 

ćwiczeń” – 30 minut 
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Korzyści: 
 Większa umiejętność i świadomość używania aparatu mowy.  
 Własna praca z prawidłowym oddechem. 
 Umiejętność prawidłowych wypowiedzi – dykcja. 
 Umiejętność zmniejszania stresu w mowie. 

 
Prowadzący szkolenie:  
Inga Pozorska - Fundacja „Aby nikt nie zginął”  
Współpraca Fundacji z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Polkowicach od 2014 r. 
Trenerka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale prowadzenia chórów i zespołów 
muzycznych. Wokalistka i kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”, od 21 lat uczy w nim, 
kolejne już pokolenia osób emisji i śpiewu. Współprowadzi warsztaty wokalne dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Od 25 lat pracuje głosem oraz z głosami innych osób. Stale doskonali swój 
warsztat wokalny pod okiem najlepszych fachowców żeby, jak mówi: „poznawać wciąż nowe sposoby 
i techniki prawidłowego jego używania, dzięki temu nieustannie cieszyć się dobrym aparatem mowy  
i oddechu, a także odkrywać jak można więcej i lepiej osiągać w sposobie pracy głosem”.  
 
 
 
          Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


