
Głos - Narzędzie Pracy Nauczyciela

Jeśli jesteś rektorem uczelni/dyrektorem szkoły -  pomożemy Ci zmniejszyć absencję 
pracowników z powodu dysfunkcji narządu mowy.
Jeśli jesteś wykładowcą/nauczycielem - nauczymy Cię jak efektywnie i bezpiecznie używać 
aparatu mowy przez długie lata pracy.

Zawód wykładowcy stawia przed uprawiającym go pełną paletę wymagań jakie dotyczą profe- 
sjonalnych mówców. Przekazywanie wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia wiąże się 
z byciem przewodnikiem, z przywództwem, z wywieraniem wpływu przy pomocy środków 
werbalnych i wizualnych, z komunikowaniem zgodnym z najwyższymi standardami 
merytorycznymi, językowymi i osobowościowymi. Głos i ciało są tu podstawowymi narzędziami 
pracy, bez respektowania których nie może być mowy o dobrym wykonywaniu tego zawodu. 
Z jednej strony można być znakomitym specjalistą w swoim przedmiocie, ale z drugiej nie 
potrafić zainteresować nim słuchaczy. Ważne jest uświadomienie sobie, że przemawianie jest 
sztuką, której można się nauczyć. Obowiązują tu zasady, których przyswojenie skutkuje 
zbudowaniem warsztatu mówcy – zestawu narzędzi do wykorzystania w pracy. Podstawowe 
znaczenie ma tutaj szkolenie głosu, wypracowanie właściwych nawyków emisyjnych. 

W Polsce cały czas na pierwszym miejscu chorób zawodowych są choroby nauczycieli związane 
z niewłaściwym użytkowaniem aparatu mowy. Często wykluczają one pracę w zawodzie nawet 
u młodych nauczycieli. Krtań to narząd bardzo delikatny, błędne posługiwanie się nim może 
doprowadzić do całkowitego zniszczenia głosu.

Laboratorium Śpiewu i Mowy proponuje tym, którzy pracują w zawodach związanych 
z nauczaniem, sprawdzoną  autorską metodę  – Technikę Naturalnego Głosu, która pozwala w 
sposób optymalny wykorzystać potencjał drzemiący w organizmie człowieka tak, by zdrowo, 
wygodnie i bez ograniczeń posługiwać się swoim głosem. 



Cele szkolenia:

     Wyrobienie nawyku prawidłowej emisji głosu.
     Wpojenie zasad higienicznego użytkowania aparatu mowy.
     Poprawa ekspresji wypowiedzi i wyrazistości mowy.
 

Korzyści dla pracodawcy:

     Obecność w pracy.  Dzięki zgodnemu z zasadami prawidłowej emisji głosu
     funkcjonowaniu narządu mowy, pracownicy będą rzadziej zapadali na choroby krtani
     i korzystali ze zwolnień lekarskich. Przeszkolenie ich w tym względzie wpłynie zatem   
     na  wydolność w pracy oraz zmniejszenie absencji, co przekłada się na konkretne
     oszczędności w Twojej  szkole oraz brak konieczności dokonywania zmian w planie
     zajęć czy zapewniania zastępstw.

     Jakość wykładów i skuteczne przekazywanie wiedzy.  Najważniejszy jest bez 
     wątpienia poziom merytoryczny zajęć i kompetencje przedmiotowe nauczycieli. 
     Aby jednak słuchacz przyswoił sobie treść wykładu prowadzący musi zadbać o 
     pozytywny komunikat w sferze wyglądu i zaraz potem brzmienia głosu!
     Odwołując się do badań amerykańskich pragniemy zwrócić Twoją uwagę na
     możliwości jakie daje głos ludzki  w zakresie wywierania wpływu, kształtowania
     postaw, przekazywania informacji i zapamiętywania jej przez słuchającego.  
     Dlatego w szkoleniu dedykowanym nauczycielom nie mogło zabraknąć tematów 
     z zakresu dykcji i ekspresji w mówieniu. 
     Naszym zdaniem jakość wykładów i skuteczność wykładowców to najlepsza
     rekomendacja dla uczelni/szkoły.

Korzyści dla pracownika:
     Zdrowie i bezpieczeństwo. W swojej pracy eksploatujesz  głos bardzo intensywnie. 
     Nauka prawidłowej emisji głosu to pewność higienicznego użytkowania aparatu 
     mowy, zagwarantowania mu optymalnych warunków działania. To inwestycja
     procentująca przez wszystkie lata zawodowej aktywności.
     Zadowolenie z pracy, wzrost kompetencji. Dzięki świadomości  istnienia takich
     zjawisk jak choćby prozodia języka, retoryka czy perswazja oraz proponowanym 
     przez nas ćwiczeniom w korzystaniu z nich, zwiększasz własną skuteczność, 
     podnosisz swoją wartość na rynku pracy i wzmacniasz pozytywny wizerunek 
     swojej osoby.
     Większa pewność zatrudnienia. Ponieważ, świadomie operując głosem  nie
     nadwerężasz go, a ze względu na swoją dyspozycyjność i wytrzymałość jesteś 
     postrzegany jako cenny, odpowiedni na swoim stanowisku pracownik.
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