
Klub Trenerów Biznesu i Ambasada Głosu – centrum logopedii zapraszają na szkolenie.

EMISJA I HIGIENA GŁOSU W PRACY TRENERA I MÓWCY

DLA KOGO?

– dla trenerów biznesu

– dla trenerów osobistych

– dla coachów

– dla mówców

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, które pracują głosem. 

ZGŁOŚ SIĘ JEŻELI DOTYCZY CIĘ KTÓRYŚ W PONIŻSZYCH PROBLEMÓW

– Jeśli tracisz głos, staje się on skrzypiący i słabnie przy dłuższej pracy

– Jeśli chcesz obniżyć głos, aby brzmiał przyjemniej dla Twoich słuchaczy

– Jeśli chcesz poprawić artykulację (mówić wyraźniej)

– Jeśli chcesz zwiększyć donośność swojego głosu

– Jeśli chcesz nadać więcej ekspresji Twoim wystąpieniom

– Jeśli masz problem z właściwym akcentowaniem

FORMA ZAJĘĆ

Szkolenie weekendowe, trwające 2 dni, łącznie 16 godzin. Prowadzone w formie

warsztatu, minimum teorii, maximum praktyki.

CO OBEJMUJE SZKOLENIE:

– Udział w 2 dniowym warsztacie.

– 2 przerwy kawowe w ciągu dnia.

– Zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy

z głosem.

– Po  zakończeniu  szkolenia,  bezpłatne,

indywidualne konsultacje z prowadzącą.

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenie nie zapewniamy obiadu,

uczestnicy na własny koszt będą mogli skorzystać z pobliskiego baru lub restauracji.

Jest  też  możliwość  przyniesienia  własnego  posiłku,  skorzystania  z  mikrofalówki  i

konsumpcji na miejscu.



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM MERYTORYCZNY

Szkolenie będzie składało się z czterech modułów teoretyczno-praktycznych:

I. ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA 

- prawidłowa postawa

- ćwiczenia fizyczne, mające 

wielokierunkowe właściwości

- niwelowanie napięć w ciele (Technika 

Alexandra)

- ustno- twarzowa terapia regulacyjna  

(Masaż Castillo-Moralesa)

- próby odnalezienia wewnętrznego głosu

- wizerunek wokalny

II. EMISJA I HIGIENA GŁOSU

- narządy artykulacyjne a zdrowie

- świadomy oddech

- siłownia oddechowa

- otwieranie głosu

- uwalnianie wibracji

- rezonans i intensyfikacja rezonatorów

III.  TECHNIKA MOWY

- ćwiczenia motoryki narządów mowy

- ćwiczenia usprawniające artykulację

- ćwiczenia spowalniające tempo mowy

- ćwiczenia dykcji  (fraza, pauza, akcent,

tempo, intonacja)

- elementy kultury języka polskiego

- ćwiczenia instrumentacji głoskowej

-  rozziew  samogłoskowy  i  zbitki

spółgłoskowe

IV.   PRACA Z TEKSTEM

- techniki czytania 

- interpretacja głosowa tekstu

- emocje a tekst czytany

- emocje a tekst mówiony

- prezentacja całościowa

- wystąpienie publiczne



PROWADZĄCA

Ada  Sieńkowska  –  absolwentka  filologii  polskiej  na

Uniwersytecie  Warszawskim ze  specjalnością  logopedyczną  oraz

studiów podyplomowych  w zakresie Kształcenia  głosu  i mowy w

Szkole  Wyższej  Psychologii  Społecznej.  Uczyła  się  od

najlepszych  specjalistów  z  Polski  i  zagranicy,  m.in.  Marii

Bończykowej, Bożeny Targosz, dra Jacka Wasilewskiego, prof. AT

Stanisława  Górki,  prof.  AT  Ryszarda  Olesińskiego,  dr  Svetlany

Butskiej,  dr  Magdaleny  Majdak,  Magdaleny  Kędzior.

Prowadziła  zajęcia  z  emisji  głosu,  dykcji  oraz  technik 

oddechowych w Czwartym Programie Polskiego Radia. Uczestniczka wielu warsztatów,

szkoleń  i  konferencji  związanych z  logopedią  kliniczną,  neurologopedią  i  logopedią

medialną.  Autorka  warsztatów  wspomagających  maturzystów  w  prezentacji

maturalnej,  dotyczących  wystąpień  publicznych  oraz  emisji  i  higieny  głosu.  Na  co

dzień współpracuje z dziennikarzami, biznesmenami oraz kadrą medyczną.

HARMONOGRAM TAKTYCZNY

Szkolenie weekendowe, trwające 2 dni, łącznie 16 godzin.

Termin: 15-14 marca 2015

Rozpoczęcie godz. 9:00, zakończenie 16:15. W trakcie 2 przerwy 15 minutowe oraz

przerwa 45 minutowa.

Lokalizacja: Warszawa, Mokotów, ul. Chocimska 12

CENA I REJESTRACJA

Dla osób niezwiązanych z Klubem Trenerów Biznesu – 500zł

Dla Sympatyków Klubu (osoby, które są zapisane na listę mailingową Klubu) – 450zł

Dla Klubowiczów z opłaconymi składkami – 400zł

Zarejestruj się korzystając z formularza:

http://www.ankieta.klient.biz.pl/limesurvey/index.php/475299/lang-pl 

Opłać  udział  w  szkoleniu.  Dane  do  przelewu  zostaną  przesłane  na  podany  w
formularzu mail. Uwaga, do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, można zrezygnować z
udziału bez podania przyczyn. Środki w całości zostaną zwrócone na konto.
Do  3  dnia  przed  rozpoczęciem szkolenia  rezygnacja  będzie  związana  ze  zwrotem
połowy środków. Po tym czasie, rezygnacja nie jest możliwa.
Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  szkolenia  lub  zmiany  terminu.
Zmiana zostanie uzgodniona indywidualnie z każdym uczestnikiem.

http://www.ankieta.klient.biz.pl/limesurvey/index.php/475299/lang-pl

