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Liczba godzin

2 23 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KRYSTYNA MAKSYMOWICZ-AMBROS

Prowadzący zajęcia: dr KRYSTYNA MAKSYMOWICZ-AMBROS

Cele przedmiotu: Przygotowanie do posługiwania się zawodowo głosem (w nauczaniu szkolnym, katechezie, kaznodziejstwie).

Wymagania wstępne: Brak zdiagnozowanej patologii narządu głosu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady funkcjonowania aparatu artykulacyjno-
oddechowego SN_W121 EP1

zna zasady prawidłowej artykulacji głosu SN_W122 EP2

zna wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych
(choroby) na funkcjonowanie aparatu artykulacyjno-
oddechowego

SN_W123 EP3

umiejętności

potrafi posługiwać się na co dzień ćwiczeniami
przygotowującymi aparat mowy do pracy SN_U101 EP4

ma zdolność szybkiego reagowania na niedomagania
narządu głosu (konsultacje foniatryczne) SN_U102 EP5

kompetencje społeczne
dąży do tego, by prawidłowo dostosować się do
okoliczności (liczba słuchaczy, warunki akustyczne,
temat wypowiedzi) posługiwania się aparatem mowy

SN_K01
SN_K061 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: emisja głosu

Forma zajęć: ćwiczenia

15
1. Ćwiczenia praktyczne usprawniające pracę aparatu artykulacyjno-oddechowego (ćwiczenia
oddechowe; mimiczne; artykulacyjne) 3 0

152. Ćwiczenia prawidłowej emisji głosu (ćwiczenia emisyjne; praca z tekstem) 3 0

ćwiczenia indywidualne i w grupieMetody kształcenia
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Ćwiczenia i teksty opracowane przez prowadzącą zajęcia (dostarczone studentom)Literatura podstawowa

Kamińska B., Milewski S. (red.) (2016): Logopedia artystyczna, Harmonia Universalis, Gdańsk

Klemensiewicz Z. (oprac.) (1995): Prawidła poprawnej wymowy, Kraków

Kotlarczyk M. (2010): Sztuka żywego słowa, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudanium, Lublin

Linklater K. (2013): Uwolnij swój głos, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Kraków

Przybysz-Piwko M. (red.) (2006): Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa

Śliwińska-Kowalska M. (red.) (1999): Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Tarasiewicz B. (2011): Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków

Toczyska B. (2007): Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk

Toczyska B. (2010): Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk

Toczyska B. (2006): Sarabanda w chaszczach, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Podstawa: pozytywny wynik pisemnego kolokwium; obecność i aktywne uczestnictwo w
zajęciach; prawidłowe wykonanie ćwiczeń emisyjnych, oddechowych, artykulacyjnych; prezentacja wybranego
tekstu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 emisja głosu Ważona

3 emisja głosu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2


