
Sztuka Wystąpień Publicznych

Wystąpienia publiczne to forma profesjonalnego oddziaływania coraz częściej wykorzystywana w pracy 

przez specjalistów z różnych branż. Doceniają ją dzisiaj nie tylko ludzie zawodowo posługujący się mową 

jako narzędziem, ale także ci, dla których stanowi jeden ze środków do osiągania zamierzonych celów 

w swojej profesji.

Z wpływu jaki wywiera dobrze dobrane i wypowiedziane słowo zdaje sobie sprawę coraz większa ilość 

osób. Niewiele jednak spośród nich potrafi przekształcić świadomość w praktykę działania. 

Mowa i komunikowanie się za pomocą środków językowych to jedne z najbardziej oczywistych 

i naturalnych aktywności każdego człowieka. Jednak gdy stajemy przed koniecznością profesjonalnego 

ich wykorzystania najczęściej mamy z tym duży problem. Dla większości ludzi, nawet tych piastujących 

eksponowane, pres�żowe funkcje, wystąpienie publiczne to przede wszystkim ogromny, paraliżujący 

stres. Nieumiejętność łagodzenia jego przykrych objawów i  przekształcania go w siłę napędową do 

dalszego rozwoju, potrafią skutecznie zniweczyć wszystkie nasze wysiłki i zepsuć najwspanialej 

przygotowane pod względem merytorycznym wystąpienie. Trudności dotyczą zresztą nie tylko tego 

obszaru. 

Wielu jest specjalistów mających coś ważnego do powiedzenia. Niewielu jednak wie jak to zrobić dobrze.

Prezentowane szkolenie to propozycja dla wszystkich, od których uprawiany zawód wymaga publicznego 

przemawiania. Nie ma znaczenia czy wystąpienia wiążą się z wychodzeniem przed wielkie audytorium czy 

tylko garstkę słuchaczy.  

Jeśli chcesz mówić profesjonalnie – przygotujemy Cię do tego kompleksowo.



Cele szkolenia:

  Uzyskanie kompetencji potrzebnych do swobodnego władania własnym 
     głosem na poziomie świadomości ciała jak i przekazu werbalnego.

     Kompleksowe przygotowanie do roli mówcy w zakresie: 
     głos: siła, barwa, brzmienie 
     przekaz: ekspresja, wyrazistość, kultura słowa
     wygląd i zachowanie podczas wystąpień publicznych:  gest i mowa ciała, dresscode
     stres: sposoby walki  z nim
     mikrofon jako narzędzie pracy

Poziom zaawansowania  i świadomego opanowania szczególnie zagadnień związanych
z emisją głosu  oraz ekspresją mowy zależny jest od ilości odbytych godzin
 treningowych.
 

Korzyści:

     Piękne brzmienie. 
  Uzyskanie pełni brzmienia własnego głosu, odrzucenie blokad i nienaturalnych
     naleciałości, nieestetycznych manier i przyzwyczajeń drażniących ucho słuchacza.

      Zdrowie i świadomość. 
    Przyswojenie zasad zdrowej emisji głosu na trzech płaszczyznach: oddech, fonacja,
     artykulacja. Zapewnienie sobie zdrowego i działającego bez zarzutu narzędzia pracy
      (głosu) przez wszystkie lata profesjonalnego użytkowania.

      Ekspresja. 
   Umiejętność świadomej pracy z tekstem, zdolność do utrzymania uwagi słuchacza
     podczas całego wystąpienia.
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