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KURS SZKOLENIOWY 

Profilaktyka zaburzeń głosu 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego 

 

Typ szkolenia: e-learning 

Termin: 23.10.2020 

Czas trwania: 10.00 – 17.00  

Koszt: 290 zł 

Kierownik naukowy kursu: 

prof. dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska  

Prowadzący wykłady i ćwiczenia: 

 Dr n.o zdr. Marzena Mularzuk 

  Dr n.med. Ewa Kazanecka 

 

Program Kursu: 

Część teoretyczna (4 bloki tematyczne) 

Część praktyczna (5 modułów) 

Realizacja zajęć praktycznych poprzez:  

opis ćwiczeń, zdjęcia, filmy instruktażowe; nagranie audio wybranej techniki relaksacyjnej 

Moduł I  RELAKSACJA MIĘSNIOWA I PSYCHICZNA 

Moduł II  ODDYCHANIE 

Moduł III  FONACJA 

Moduł IV  ARTYKULACJA I REZONATORY 

Moduł V  RELAKSACJA Z WIZUALIZACJĄ 
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Uczestnicy otrzymują: 

- materiały szkoleniowe 

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie 

Potrzebne przybory dla uczestników: 
 woda niegazowana w butelce (1/2 litra) 
 słomka do picia 
 mata 
 wygodny strój 

 

Wymagania techniczne dla uczestników: 

 Komputer lub inne urządzenie ze stabilnym podłączeniem do Internetu  
(prędkości powyżej 10 Mb/s). 

 Przeglądarka internetowa – zalecana najnowsza wersja Google Chrome, FireFox,  
Opera, Safari. 

 Głośniki lub słuchawki aby słyszeć wykładowcę 
 Kamerka (opcjonalnie) 

 
Szkolenie w formie zdalnej (e-learingu), prowadzone na żywo, pozwala, tak jak na szkoleniach 
stacjonarnych, przekazać uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kontakt z Prowadzącym 
jest bezpośredni, w czasie rzeczywistym. Uczestnik widzi Prowadzącego, widzi prezentowane 
materiały i zapisy na „tablicy”, może zadawać pytania na czacie, a jeśli zechce włączyć swoją 
kamerę internetową może uzyskać także informacje na temat wykonywanych ćwiczeń. 

 

Efekty kształcenia: 

- zaznajomienie się z podstawową wiedzą na temat czynników warunkujących prawidłowy 

przebieg czynności oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych; 

- kształtowanie umiejętności oddechu spoczynkowego i dynamicznego; 

- zapoznanie się z ćwiczeniami rozluźniającymi mięśnie szyi, żuchwy, warg i języka; 

- zapoznanie się z podstawami  relaksacji, i rozluźnienia napięcia psychicznego  

i mięśniowego; 

- zapoznanie się z ćwiczeniami emisyjnymi w oparciu o różnorodne techniki terapeutyczne 

technikę LMRVT, półotwarty trakt głosowy i fizjologiczne właściwości samogłosek  

i spółgłosek; 

- uzyskanie wiedzy na temat tego jak poprawić jakość i komfort swojej pracy głosem. 
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Tematyka wykładów i ćwiczeń: 

L.p. Zagadnienie  Czas trwania Prowadzący 

 Część teoretyczna   

1. 
Fizjologia tworzenia głosu (oddychanie, fonacja, 
artykulacja) 

10:00 – 10:30 
Agata Szkiełkowska 

2. 

Postawa a głos (omówienie posturalnych 
uwarunkowań prawidłowej fizjoterapii oddechowej; 
rola oddechu w emisji głosu, najczęstsze błędy w 
zakresie czynności oddechowych) 

10:30 – 11:00 

Ewa Kazanecka 

 Przerwa 15 minut  

3. Rola słuchu w procesie fonacji 11:15 - 11:45 Agata Szkiełkowska 

4. Higiena głosu 11:45-12:15 Agata Szkiełkowska 

 Przerwa  30 minut  

 Część praktyczna   

5. 

 
 Moduł I -  Trening motoryczny 
przygotowujący do zadań fonacyjno- 
artykulacyjnych 
-aktywacja motoryki dużej 
-  ćwiczenia przygotowujące mm. oddechowe, 
fonacyjne i artykulacyjne  do poprawnej emisji 
głosu 

12:45 – 13:15 

30 minut 

Marzena Mularzuk 

6. 

 
 Moduł II - ODDYCHANIE  

 Praktyka terapii oddechowej:  
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego 
brzuszno – żebrowo- przeponowego pozycja leżąca, 
siedząca i stojąca w oparciu o prawidłowy tor 
oddechowy: 
  rozpoznanie własnego toru oddechowego 
  ćwiczenie mięśni oddechowych z 

powietrzem; 
 metoda  Lax Vox; 

 

13:15 – 14:00 

45 minut 

Marzena Mularzuk 
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 Przerwa 15 minut  

7. 

 
 Moduł III - FONACJA  

- ćwiczenia fonacyjne z wykorzystaniem 
fizjologicznych właściwości samogłosek i spółgłosek, 
praca na półotwartym trakcie głosowym; 

 

14:15– 15:00 

45 minut 

Ewa Kazanecka 

8. 

 
 Moduł IV - ARTYKULACJA I REZONATORY  

 

- ćwiczenia kształtujące pracę rezonatorów LMRVT 
(Lessac & Madasen Resonant Voice Therapy); 
 
- ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem 
fizjologicznych właściwości samogłosek i spółgłosek; 
- ćwiczenia koordynacji oddechowo-fonacyjno- 
artykulacyjnej 
- trening motoryczny nasrządu fonacyjno-
artykulacyjnego 
 

15:00– 15: 45 

45 minut 

Marzena Mularzuk 

9.  

 MODUŁ V - Trening relaksacyjny z 
wizualizacją 

 
- ćwiczenia z wykorzystaniem technik 

relaksacyjnych; 
 

15:45- 16.15 

30 minut 

Marzena Mularzuk 

10.  Dyskusja i zakończenie kursu  16:15 - 17:00  

 


