W Poznaniu będzie głośno o głosie

Jak pracować nad głosem i dbać o niego, by słuŜył nam przez wiele lat? Jakie ćwiczenia
wykonywać, by był dźwięczny, odpowiednio natęŜony i czysty? O tym będą dyskutować
uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji „Głos w sprawie głosu”, która odbędzie się 17
listopada w Poznaniu.

Jak pokazują badania problemy z głosem dotyczą juŜ nie tylko nauczycieli, ale takŜe innych
grup zawodowych, które intensywnie uŜywają go na co dzień. Zwykle te kłopoty wynikają z
nieprawidłowego posługiwania się aparatem mowy. Wielu z nas nie zna bowiem technik i zasad
prawidłowej emisji głosu, a do tego nieprawidłowo oddycha podczas mówienia. – Często zupełnie

nieświadomie nadwyręŜamy struny głosowe, co w dłuŜszej perspektywie moŜe prowadzić do
powaŜnych problemów z głosem, a nawet jego tymczasowej utraty – mówi dr Anna śebryk-Stopa z
WyŜszej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej. – Dlatego w odpowiedzi na stale rosnące

zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi szerokiego spektrum emisji głosu postanowiliśmy
zorganizować kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Głos w sprawie głosu”. Chcemy uświadomić
jej uczestnikom, Ŝe eufoniczny, czyli w pełni zdrowy, dźwięczny i poprawny pod względem dykcji głos
jest potrzebny kaŜdemu człowiekowi, a w szczególności tym z nas, dla których stanowi waŜny aspekt
pracy zawodowej – dodaje.
Specjaliści zapoznają uczestników Konferencji z metodami profilaktyki oraz technikami emisji i
relaksacji w terapii głosu, które pozwolą zminimalizować obciąŜenie strun głosowych. Przedstawią teŜ,
jak na zmiany głosu mogą wpływać dysfunkcje ustno-twarzowe, a takŜe czynniki emocjonalne i
osobowościowe. Podczas Konferencji odbędą się takŜe warsztaty, podczas których będzie moŜna w
praktyce zapoznać się z omawianymi zagadnieniami.
Wydarzenie skierowane jest między innymi do nauczycieli i innych grup zawodowych, które na
co dzień wyjątkowo intensywnie pracują głosem. – Zapraszamy takŜe logopedów, lekarzy,

stomatologów i fizjoterapeutów, a takŜe wszystkie osoby, które zainteresowane są tematyką
właściwego posługiwania się aparatem mowy – mówi dr Anna śebryk-Stopa z WSEIiI.

Ogólnopolska Konferencja „Głos w sprawie głosu” odbędzie się 17 listopada 2012 r. w Domu
Aukcyjnym Adam’s, ul. Matejki 62 w Poznaniu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10. Szczegółowe
informacje na temat zasad uczestnictwa w wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej
organizatora (www.wseiii.pl).

***
WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 204. ZałoŜycielem
Uczelni jest Fundacja Uni-Terra, która powstała w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie idei integracji osób
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy.
WSEIiI oferuje studia na dwóch kierunkach: pedagogika specjalna (8 specjalności - m.in. oligofrenopedagogika, logopedia z
kinezjologią edukacyjną i resocjalizacja z socjoterapią), oraz dietetyka (3 specjalności - dietetyka kliniczna, dietetyka w odnowie
biologicznej, dietetyka w sporcie). Uczelnia prowadzi równieŜ studia podyplomowe.

