
Magdalena Cieślar – specjalista ds. muzyki, śpiewu i emisji głosu 

Propozycje tematyczne szkoleń dla rad pedagogicznych, nauczyciel i uczniów 

 

Szkolenia rad pedagogicznych: 

Temat: (do wyboru) 

1. GŁOS NAUCZYCIELA I JEGO ROLA W BUDOWANIU RELACJI Z UCZNIEM. 

2. GŁOS NOŚNIKIEM EMOCJI NAUCZYCIELA. 

3. W ZDROWYM CIELE ZDROWY GŁOS CZYLI JAK DBAĆ I GO ĆWICZYĆ, 

ABY PIĘKNIE BRZMIAŁ. 

Cele:  Uzasadnienie wpływu poprawnej emisji głosu na kształtowanie relacji nauczyciela  

           z uczniem. Ukazanie metod i ćwiczeń pracy nad głosem i jego prawidłowym 

           funkcjonowaniem. 

Treści:  

 Prawidłowy sposób wydobywania i operowania głosem  

 Głos jako przekaźnik emocji w pracy z uczniem 

 Ćwiczenia emisyjno-dykcyjne; artykulacyjne;  relaksacyjne 

Szkolenie w formie warsztatowej 

___________________________________________________________________________ 

 

Kurs dla nauczycieli oraz innych osób posługujących się głosem zawodowo: 

 

18.02 i 25.02 Godz.16.00-19.00 (8h dydaktycznych), PODNiDM w Pabianicach 

 

Temat:  PRAWIDŁOWA EMISJA GŁOSU KLUCZEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO. 

 

Cele:  Dlaczego warto pracować nad  prawidłową emisją i ekspresją głosu. Umiejętne 

             wykorzystanie głosu i jego możliwości w pracy zawodowej.  

 

Treści: 

 

 Ukierunkowanie i praca nad prawidłowym - czyli zgodnym z  naturą i jej prawami- 

emitowaniem głosu  

 Rozwijanie ekspresji głosu, dobrej artykulacji i dykcji 

 Świadoma ochrona aparatu głosowego - niezbędnego narzędzia pedagoga.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Warsztaty dla nauczycieli: 

  

18.03.2014 Godz. 16.00-19.00 (4h dydaktyczne), PODNiDM w Pabianicach 

 

Temat: PRACA NAD GŁOSEM JAKO DOSKONAŁA AUTOTERAPIA PEDAGOGA. 

 

Cele:  Poznanie swojego głosu i jego brzmienia. Praca nad głosem to również praca nad własnym             

           wnętrzem. 

 

Treści:  

 Czynniki życiowe i ich wpływ na brzmienie głosu.  

 Głos lustrem naszych emocji. 

 Ćwiczenia głosowe kształtujące pozytywną postawę i energię życiową 

___________________________________________________________________________ 

 

Warsztaty emisyjno-dykcyjne dla dzieci szkół podstawowych:  

 

Temat: „KTO TY JESTEŚ? MÓWCA MAŁY“  

 

Cele:  Rozwijanie i praca nad poprawną emisją głosu dziecka 

Treści: 

 Ćwiczenia, zabawy emisyjno-dykcyjne, wokalne 

 Postawa i prawidłowe operowanie głosem pomocne w uczniowskiej egzystencji 

___________________________________________________________________________ 

 

Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego: 

 

08.04.2014r. Godz. 16.00-19.00 (4h dydaktyczne), PODNiDM w Pabianicach 

 

Temat: ISTOTNA ROLA PRAWIDŁOWEJ EMISJI GŁOSU WŚRÓD DZIECI 

 

Cele:  Ukazanie, że edukacja w formie emisyjno-dykcyjnych zabaw doskonale wpływa  

             na psychofizyczny rozwój dziecka 

 

Treści: Ćwiczenia, zabawy rozwijające głos dziecka  

_________________________________________________________________________ 

 

Prowadząca zajęcia: 

mgr Magdalena Cieślar – ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski w Akademii Muzycznej  

w Katowicach; Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Akademii Muzycznej w Łodzi; 

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Emisji Głosu na Uniwersytecie MCS w Lublinie  

oraz inne kursy i warsztaty muzyczne. Różnorodne zajęcia muzyczne prowadziła wśród 

dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych. Doświadczenie w charakterze 

nauczyciela szkolnego zdobyła w PSM I i II st. Powoływana do jury w przeglądach  

i konkursach artystycznych dzieci i młodzieży. Jest nauczycielem akademickim, koncertującą 

sopranistką oraz z pasji dyrygentką chóralną. Prowadzi zajęcia, warsztaty i szkolenia z emisji 

głosu. Animatorka i propagatorka mużyki poważnej. Wyróżniona i odznaczona za swoją 

działalność artystyczną. 


