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Streszczenie

Artykuł dotyczy prawidłowej emisji głosu w pracy pedagogicznej oraz innych osób 
posługujących się głosem. Przywoływane są również treści dotyczące rozważań wielu 
kierunków zainteresowania naukowego, które wyraźnie mogą korespondować z pro-
blematyką dotyczącą emisji głosu. Są to m.in.: organizacja oświatowa, komunikacja, 
zarządzanie, medycyna i wiele innych. Próba połączenia ze sobą tych zagadnień może 
wzmocnić zainteresowanie się problematyką będącą przedmiotem niniejszego artykułu.
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Szkoły wyższe podlegają podobnym oddziaływaniom rynku, jak niemal każda 
organizacja, która funkcjonuje w realiach otoczenia konkurencyjnego. W procesie 
rekrutacji używane są różne formy promocji. Jednym z elementów, który kandydaci 
biorą pod uwagę, jest opinia co do poziomu i kompetencji kadry dydaktycznej. Istot-
nym elementem jest umiejętność jej przekazania — komunikatywność, kreatywność 
i swego rodzaju charyzma. Te elementy razem tworzą swoistą korelację wpływającą 
na daną osobowość 1.

Wysiłek wkładany w pracę nauczyciela jest niekwestionowany i doceniany. Od 
pedagoga wymaga się wiedzy fachowej, praktycznej, psychologicznej i pedagogicznej 
na najwyższym poziomie, która pomoże sprostać różnorodnym problemom.

Nauczyciel obserwując poszczególnych uczniów, może zidentyikować sposób za-
chowania, percepcję, zwyczaje i podjąć właściwą metodę w komunikowaniu się. Ter-
min „komunikowanie” wywodzi się m.in.: z łacińskiego czasownika communico — 
uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś informacji 2.

 W dzisiejszej dobie trudno sobie wyobrazić grupy społeczne, które nie porozu-
miewają się między sobą 3. Wymaga to takich umiejętności, jak: wyrażanie się jasno, 

1 A. Biela, Psychologiczne i społeczne zasoby kapitału ludzkiego w zarządzaniu personelem, 
[w:] (red.) M. Pawlak, Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 59.

2 Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1973, s. 101.
3 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2004, s. 4; 

zob. też: E. Arnon, T.D. Wilson, R.M. Alert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, 
Poznań 1997.
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zwięźle i poprawnie 4. Komunikowanie, wpływa na skuteczne przekazanie wiedzy, co 
jest jednym z celów działalności nauczyciela. Celem nauczyciela powinna być także 
motywacja do skutecznego przekazywania treści. Motywacja, jako pewne działanie 
ukierunkowane na cel, polega na takim wpływaniu na innych, aby poruszali się w po-
żądanym przez nas temacie.

Autorytet pedagoga wynika również z istoty osobowości, która osiągnęła wysoki 
poziom rozwoju i integracji 5. Może to być przecież zintegrowana grupa, która uważa, 
że dzięki temu chętniej uczęszcza na zajęcia. Można także dojść do wniosku, że słabe 
więzi organizacyjne sprzyjają dzieleniu się wiedzą między jednostkami wewnętrzny-
mi organizacji wtedy, kiedy wiedza jest stosunkowo prosta, a silne więzi bardziej 
sprzyjają temu procesowi, kiedy wiedza jest bardziej złożona. Kolejnym zagadnie-
niem są relacje w zespole, które obejmują rozwój i nagradzanie oraz kształtowanie 
właściwych stosunków między nauczycielem a uczniem. Istnieje również związek mię-
dzy stopniem integracji zespołu a tendencją do współdziałania. Problemami tymi 
zajmują się menadżerowie liniowi i liderzy zespołów 6, którego przykładem może być 
również nauczyciel. Liderzy w grupie mogą korzystać z szerokiego wachlarza środ-
ków motywacji, dobranych do potrzeb i możliwości uczniów, aby wydobyć z nich to, 
co jest najbardziej pożądane w danej organizacji. Doświadczony pedagog, powinien 
być kreatywny, dostosowując się do grupy uczniów, ich poziomu, środowiska oraz 
aktualnym realiom otoczenia.

Kolejnym krokiem jest wspomaganie ich w realizacji celów. To zadanie należy 
już do prerogatyw uczelni, która w trosce o poziom nauczania, powinna dbać o roz-
wijanie coraz to nowych umiejętności kadry dydaktycznej. W tym miejscu należy 
wspomnieć o rosnącym znaczeniu umiejętności w zakresie emisji głosu, dzięki której 
nauczyciele są w stanie nawiązać lepszy stopień komunikacji mówiąc do studentów. 

Nauczyciel używając właściwej techniki mówienia, (intonacji, artykulacji, dykcji, 
oddechu, etc.), realizuje swój cel, którym jest przekazanie wiedzy. Wiedza jest zor-
ganizowanym zasobem użytecznych informacji, które można porównać do dobrze 
zorganizowanego portfela aktywów nauczyciela. Mówiąc, pedagog komunikuje się 
ze słuchaczami. Można powiedzieć za M. Foucaultem „[…] mówić, to znaczy coś 
robić  […]”. Obyśmy tylko nie popadli w swej pracy w rutynę. Zagadnienie komu-
nikowania się między ludźmi, jest i pozostanie zagadnieniem ponadczasowym. Nie 
może ono ulec przeterminowaniu i przedawnieniu. Należy zauważyć, że proces ten 
podlega ewolucjom w wielu obszarach, od ortograii i gramatyki przez semantykę do 
syntaktyki — wykazuje jednak w tym swoistą równowagę. Oprócz rozwoju różni-
cowania znaczeń i wprowadzania nowych słów do języka, dostrzega się także inne 
tendencje — eliminowania np. zbyt skomplikowanych funkcji zdaniowych, czy zastę-
powania słów długich, wygodnymi oznaczeniami skrótowymi (zmniejsza się długość 
zdań, a nawet poszczególnych słów używanych głównie w komunikatach mówionych). 
Ewoluują także sposoby wypowiadania się — od poetyckiego, barwnego i zdobionego 
określnikami (przymiotnikami) do syntetycznego, zadaniowego, operującego czasow-
nikami.

Zatem, to co jest solą komunikowania się — najważniejszym elementem procesu 
komunikacyjnego — czyli kodowanie, jest obwarowane takim sposobem przekłada-
nia myśli na słowa, by w danym kontekście społecznym uzyskać zrozumiały, ścisły 

4 T. Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, Astrum, Wrocław 1999, s. 16.
5 E. Fromm, Mieć czy być, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2009, s. 60.
6 M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, str. 19.
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przekaz, powodujący adekwatne zachowanie partnera komunikacyjnego (ucznia, stu-
denta). „Komunikacja jest procesem organizowania wiadomości w celu stworzenia 
znaczenia, a kluczowymi terminami tworzącymi tę deinicję są: wiadomości, organi-
zowanie i znaczenie” Na tym polega porozumiewanie się wewnątrz organizacji, grupy, 
społeczności. M. Skompski uważa, że porozumiewanie się jest procesem, który ma 
na celu wywarcie wpływu lub zmianę zachowania odbiorcy, a można to uczynić za 
pomocą przekazów werbalnych i niewerbalnych, które mogą być zamierzone bądź 
niezamierzone. Uczeń chcąc zrozumieć, co jest tematem przekazu, musi używać tego 
samego kodu, a wiec posługiwać się tym samym językiem. Tak więc w komuniko-
waniu interpersonalnym najważniejsza jest interakcja osób „twarzą w twarz”, wów-
czas zachowany jest werbalny i niewerbalny rodzaj komunikowania (gesty, mimi-
ka) w przekazywaniu informacji, uczuć i innych znaczeń 7. Należy jednak dodać, że 
sama percepcja przekazu (np. zobaczenie ciągu liter na papierze, czy usłyszenie słów 
nadawcy) nie wystarcza, aby nastąpił akt komunikacji. Coraz częściej pojawiają się 
opinie, które potwierdzone są też wynikami badań autorów, że aby uniknąć tzw. „za-
ciemniania obrazu” we wzajemnym komunikowaniu się nauczyciela z uczniem, należy 
skupić uwagę na wiarygodność oraz posiadać umiejętności w komunikacji niewerbal-
nej i werbalnej, aktywnego słuchania i przekazywania informacji zwrotnych 8. Mogą 
być nimi wszelakie teorie, wiedza fachowa, techniczna, a nawet lingwistyczno-struk-
turalistyczna.

Teoretyczne podstawy lingwistyczne, praktycznego postępowania lingwistyczne-
go obejmują min.: diagnozowanie, realizowanie, usprawnianie mowy, korygowanie, 
stymulowanie kształtowania się języka, wznawianie zdolności mówienia. Zagadnie-
nia te mają podstawy interdyscyplinarne i wiążą się z wieloma naukami 9. Wiele 
dyscyplin naukowych zwraca uwagę, że w komunikacji istotny jest również aspekt 
niewerbalny. Warto tu zaznaczyć, że ważne jest utrzymanie odpowiedniej równowagi, 
pomiędzy zupełnym zawierzeniem słowom rozmówcy, a całkowitym przestawieniem 
się, na wysyłane przez niego sygnały niewerbalne, tzw. mowa ciała. Nauczyciele po-
siadający wiedzę w tym zakresie, doskonale zdają sobie sprawę, że komunikacja wer-
balna jak i niewerbalna, jest narzędziem służącym do osiągania 10 celu, o którym 
mówiono wcześniej. Celem komunikowania się nie jest bowiem, wywieranie wrażenia, 
lecz klarowne formułowanie myśli oraz odpowiednie przemawianie. Dobry mówca, 
który przemawia w taki sposób, że jest słuchany, rzadko ma kłopot ze znalezieniem 
właściwego słowa 11.

Pedagog wykładając, powinien wypowiadać się pewnie. Nie może ulegać lękom, 
dotyczącym popełnienia czegoś niewłaściwego lub „zranienia” drugiej osoby. Oczy-
wiście, że bierze to pod uwagę, ale unikając postawienia zdecydowanego „nie”, często 
wyraźnie stawia swoje własne zdanie i cele innych. Wbrew nasuwającym się wyobra-
żeniom, większość słuchaczy szanuje stanowcze decyzje i nie czuje urazy 12. Kto roz-
mawia z innymi, w jasny i zrozumiały sposób artykułuje swoje racje, mówi częścio-
wo o sobie, chyba, że prowadzi monologi w zupełnym odosobnieniu. Innymi słowy 
wypowiadając się, prezentujemy to innym. Niebagatelna jest tutaj także, zdolność 

 7 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005, s. 18.
 8 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007, s. 158–161
 9 E. Kamiński, 30 minut dla osiągania sukcesu metodą Coachingu, KOS, Katowice, 2007, s. 11–16.
10 A. Collins, Mowa ciała, Rytm, Warszawa 2002, s. 103. 
11 S. Brown, Jak mówić, aby ludzie słuchali, LOGOS, Warszawa 2004, s. 59.
12 C. Klein, Jak skutecznie mówić nie, Wyd. św. Wojciech, Poznań 2008, s. 15.
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właściwego obcowania z ludźmi oraz obchodzenia się z własnymi emocjami 13. W lite-
raturze metodologicznej dla nauczycieli, daje się zaobserwować nawrót do zagadnień 
z pogranicza logiki, dydaktyki oraz retoryki. Rozważa się formy i walory argumen-
tacji z punktu widzenia sprawności w okazywaniu zamierzonego efektu tj. akcesu 
słuchacza do treści bronionych 14.

Dobry mówca, zwłaszcza nauczający, jest bardzo wyczulony na wszelakie infor-
macje płynące od odbiorców. Kiedy przemawia, potrai obserwować. W zależności 
od reakcji odbiorcy, potrai zmieniać elementy w swojej wypowiedzi i zmienić jej kie-
runek 15. Zatem mówcy, a szczególnie nauczyciele, powinni mieć nieskazitelną dykcję. 
W poprawny sposób, powinni artykułować wyrazy oraz zdania. Podstawowe błędy, 
gdy idzie o poprawność dykcyjną, dotyczą min.: pomijania, podstawiania, dodawa-
nia, zamazywania. Pedagog powinien przedstawiać narzędzia, którymi można się 
posługiwać, aby osiągać cel wypowiedzi oraz prowokować uczniów do uwydatnienia 
własnych, indywidualnych zasobów i możliwości z których należy skorzystać. Mówi-
my tutaj o narzędziach wykorzystywanych w celu posiadania prawidłowej wymowy. 

O postrzeganiu pedagoga decyduje nie tylko jego wiedza, prawidłowa dykcja, mowa 
ciała, ale też obiektywna ocena uczniów. Uczeń poprzez wewnętrzną analizę „nieobro-
bionego” bodźca sensorycznego, dokonuje takiej właśnie oceny. Dzieje się to zgodnie 
z kognitywnym schematem, umiejscowionym w umyśle postrzegającego. Ma to rów-
nież związek z budowaniem pozytywnych kontaktów w szkole i relacji z otoczeniem. 
W wielu tych relacjach, nauczyciel może spotkać się z odmiennym od swojego, stylem 
komunikacji. Kiedy jednak uda mu się dobrze poznać styl współrozmówcy, wówczas 
nauczyciel będzie wiedział jakiej metody powinien użyć w stosunku do ucznia 16. 

Nabywanie odpowiednich metod i samodoskonalenie się, pomaga nauczycielowi 
wyrobić w sobie cierpliwość i samodyscyplinę, stając się pewnego rodzaju „sprzy-
mierzeńcem” w zwalczaniu nudy 17. Nuda na zajęciach nie jest wskazana. Można jej 
uniknąć, doskonaląc się między innymi w emisji głosu. Stałe rozwijanie umiejętności, 
zarówno teoretycznych jak i praktycznych, wynika często z możliwości poznania, 
pasji i pragnienia wiedzy. Ludzie rozwijający się, częściej rozumieją i odpowiednio 
przetwarzają informacje 18.

Poznawanie nowych pojęć, umiejętności, utylitarnego znaczenia konkretnych przed-
miotów i codziennych zjawisk, skłania do korzystania z pojęciowego języka werbal-
nego, jako podstawowego sposobu komunikacji (komunikatu) społecznej i kulturowej. 
W tym miejscu zaznaczyć należy, iż komunikat, który przekazywany jest słuchaczom, 
odbierany będzie także poprzez podświadomą percepcję naszej mowy ciała. Cieka-
wym jest fakt, iż percepcja wypowiadanych treści jest uzależniona od naszego głosu 
tj.: barwy, intonacji, rytmu, tonu, wysokości i impostacji. Dzieje się to na poziomie 
podświadomości, a dopiero później, następuje świadome przyswajanie treści naszych 
słów 19. Prawidłowa mowa i dykcja ma niebagatelne znaczenie w komunikowaniu 
się i przekazywaniu wiedzy. Z tego powodu, warsztat nauczyciela powinien obejmo-
wać także umiejętność nieskazitelnej emisji głosu. Bardzo często obserwujemy, że 
pedagodzy - zarówno rozpoczynający pracę w szkole, jak i ci, którzy uczą od wielu 

13 P. Heigl, 30 minut uczciwej dyskusji, KOS, Katowice 2007, s. 20.
14 A. Schopenhauer, Erystyka, Alma-press, Warszawa 2010, s. 5.
15 A. Załazinska, M.Rusinek, Retoryka Codzienna, Czarna owca, Warszawa 2010 s. 67.
16 M.J.Losier, Prawo więzi, Helion, Gliwice 2010, s 111–124.
17 R. Greene, Prawo odwagi, One Press, Helion, Gliwice 2011, s. 236.
18 W. Idzikowski, Efektywność osobista, One Press, Helion, Gliwice 2011, s. 109.
19 Z. Dudek, W. Pankalla, Psychologia kultury, Enteteia 2008, s. 337.



Piotr Arkadiusz Szymański   WYBRANE ZAGADNIENIA EMISJI GŁOSU W PRACY PEDAGOGA

105

lat, potrzebują pewnego ukierunkowania w dziedzinie operowania własnym głosem. 
Potrzebują też doboru właściwych słów oraz prawidłowej ich prezentacji. Umiejętno-
ści i wiedza z zakresu: komunikowania społecznego, ortofonii, higieny i terapii głosu, 
odpowiedniej dykcji, interpretacji tekstu, wydaje się być w tym zawodzie kluczowa.

Nauczyciel posiadający specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, będzie mógł po-
sługiwać się dźwięczną i zdynamizowana wymową 20. Dynamika wymowy pozwala 
nie tylko uatrakcyjnić formę przekazu, ale także skuteczniej zarządzać procesem na-
uczania, oddziałując na uczniów, stymulując ich do pracy oraz utrzymywać właściwe 
proporcje w hierarchii grupy — grupy w której nauczyciel przejawia cechy lidera 
i przywódcy.

Trzeba zaznaczyć, że nauczyciel w szkole, ze względu na hałas, pracuje w warun-
kach szczególnie uciążliwych. Dzieci i młodzież zachowują się emocjonalnie, czego 
efektem są krzyki i piski. W trakcie zajęć, należy najpierw taką grupę „zdominować 
głosem”, który nie mając odpowiedniego przeszkolenia, po prostu może odmówić po-
słuszeństwa. Ma tutaj znaczenie prawidłowa impostacja głosu, podparcie przepono-
we będące elementem prawidłowego oddechu.

Rozpoczynając pracę nad głosem, należy wykonywać systematyczne i codzienne 
ćwiczenia oddechowe. Spowodują one pełną kontrolę wdechu i wydechu oraz odpowied-
nie podparcie wydobywanego dźwięku przez mięsień przeponowy. Ćwiczenia takie 
prowadzą do prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego i opanowania tzw. cało-
ściowego toru oddechowego. Kolejnym krokiem będą ćwiczenia głosowe, dotyczące 
rozwoju języka (mowy), którym posługujemy się nauczając — mówimy tu o retoryce. 
Nadmieńmy, że retoryka ma wiele deinicji, sięgających starożytności. Arystoteles 
uważał, iż jest to umiejętność melodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do 
przedmiotu rozmowy może być przekonywające. W koncepcji rzymskiej, retoryka 
była po prostu nauką dobrego mówienia, a Jakub Z. Lichański reprezentujący kon-
cepcję współczesną, uważa min: że jest systemem formalnym w którym określone 
są reguły konstruowania i analizowania. Nie mniej jednak, retoryka odznacza się 
także tym, że w jej konstrukcji nacisk kładziemy na perswazyjność wypowiedzi 21. 
Perswazyjność zaś, pozwala nam skuteczniej zarządzać i wpływać na podwładnych, 
a w przypadku pedagoga na uczniów. Nie możemy zapominać też o myśleniu, wy-
krywaniu sprzeczności logicznych oraz zależności przyczynowo-skutkowych 22. Dzięki 
temu w swych wypowiedziach, będziemy odbierani jako stanowczy, ale i kompetent-
ni. Od czysto technicznej zaś strony, poznanie zasad prawidłowego posługiwania 
się głosem, zabezpieczy mówcę przed jego przedwczesnym zniszczeniem. Ma tutaj 
znaczenie odpowiednia proilaktyka i higiena własnego aparatu głosowego. Tą proi-
laktyką i higieną są właśnie specjalistyczne ćwiczenia, powodujące mniejsze zużycie 
aparatu mowy, gardła, i krtani. Ćwiczenia najczęściej prowadzone są przez trenerów 
głosu, logopedów i specjalistów emisji głosu.

Czym więc jest omawiana emisja głosu i czego dotyczy? Emisja głosu 23 (łac. wy-
syłam), to wydobycie głosu (fonacja), będąca podstawową umiejętnością w sztuce 
śpiewu, a w Polsce od niedawna, jako odrębny przedmiot w kształceniu nauczycieli. 

20 W. Plust, Czasopismo dla nauczycieli Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 2, UMCS Lublin 
2009, s. 16.

21 M. Barłowska (red), A. Budzynska-Dacy (red), P. Wilczek (red), Retoryka, PWN, Warszawa 
2008, s. 47.

22 M. Młynarska (red), T. Smereka (red), Logopedia — teoria i praktyka, LINEA, Wrocław 
2005, s. 140–141

23 A. Chodakowski (red.) Encyklopedia Muzyki, PWN Warszawa 1995, s. 231.
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Nauka ta obejmuje postawienie głosu (ćwiczenia oddechowe i prawidłowe „podparcie 
przeponowe”). Prowadzi do wyrównania rejestrów — piersiowego (rezonans odczuwa-
ny w okolicach klatki piersiowej) i głowowego (rezonans odczuwany w głowie). Dzięki 
temu możemy doprowadzić do właściwego używania głosu. Emisja głosu zwraca uwa-
gę na odpowiednią dykcję, interpretację tekstu, właściwe artykułowanie (odpowied-
nie wypowiadanie min: spółgłosek wargowo-zębowych i przedniojęzykowych). Emisja 
może być indywidualna lub zbiorowa i polega w dużej mierze na wykorzystywaniu 
naturalnych, czy nabytych właściwości głosu. Naukę emisji głosu wykorzystują tak-
że: muzycy, wokaliści, psychologowie, logopedzi, laryngolodzy, foniatrzy, specjaliści 
zarządzania, menedżerowie, lektorzy językowi, prawnicy, politycy, księża, spikerzy, 
sprzedawcy i wielu innych. Dla tego szerokiego spektrum zawodowego, istotna jest 
odpowiednia interpretacja treści wypowiadanych, jak też technika mowy oraz nośny, 
zdrowy i wyraźny głos.

Doceniając zatem znaczenie emisji głosu i ćwiczeń z nią związanych, szkoły i uczel-
nie wprowadzają powszechnie już do swych programów nauczania zajęcia z tej dziedzi-
ny. Odpowiednio przygotowany nauczyciel obok właściwej proilaktyki, higieny i tera-
pii logopedycznej, sięga także do narzędzi obrazowo-literowych 24. Pracując z uczniami 
powinien więc zwrócić uwagę na opracowanie niektórych ćwiczeń i uszeregować je 
według kolejności postępowania logopedycznego. Pozwala to, na utrwalenie wymowy 
głosek w izolacji i sylabach w różnych pozycjach — nagłosie, śródgłosie i wygłosie. 
Nie powinno pomijać się też zadań związanych z korekcją mowy, które rozwijają 
mowę uczniów pod względem leksykalnym i gramatycznym. To one wspomagają pra-
widłową technikę mowy i czytania wraz ze zrozumieniem.

Jak widzimy, mówienie jest naturalną umiejętnością człowieka, będącą wyróżni-
kiem spośród innych żyjących na Ziemi organizmów. Często jednak wydaje nam się, 
że mówiąc, robimy to prawidłowo, jednak nic bardziej mylnego. Nauczyciele, czy 
menedżerowie zarządzający personelem, którzy w swej pracy muszą dużo mówić, po-
pełniają wiele błędów obciążających wymowę, a przy tym głos.

Jakie zatem najczęściej popełniane są błędy i jak powinniśmy pielęgnować nasz 
aparat wymowy? Nader często np.: bierzemy głośne oddechy, odchrząkujemy, co jest 
zarówno szkodliwe jak i mało estetyczne, nosowo zaciemniamy wyrazistość mowy, 
monotonnie (pod względem melodyki) kształtujemy naszą wypowiedź. W konsekwen-
cji powoduje to bardzo poważne choroby więzadeł głosowych i gardła. Choroba gardła 
uniemożliwia pracę głosem. Jeśli 25 chodzi o higienę, to nie należy przesadnie obawiać 
sie zaziębienia. Aparat mowy musi być zahartowany, oswojony z chłodem. Nie należy 
krzyczeć na mrozie, czy śpiewać podczas biegu. Gdy 26 nauczyciel (mówca) choruje 
na gardło, to zazwyczaj znaczy, że nieprawidłowo używa swojego narzędzia mowy 
i gdzieś umknęło mu lub zaniedbał, zachowania podstawowych zasad emisji głosu 
(tj. proilaktyki). Za część swej pracy, nauczyciel powinien uznać stałe doskonalenie 
aparatu mowy, własną samokontrolę oraz systematyczne poddawanie się badaniom 
laryngologicznym. Warunkiem zaistnienia prawidłowej emisji głosu będzie fakt skoor-
dynowania prawidłowego oddechu, fonacji, artykulacji oraz rezonansu. Aby właściwie 
koordynować te czynności musimy pamiętać o właściwej dla mówcy postawie ciała 
(stoimy w lekkim rozkroku opierając ciężar ciała na zewnętrznych częściach stopy, 

24 K. Szłapa., Myszka szarusia, żabka szarusia, Harmonia, Gdańsk 2005, s. 3.
25 W. Plust. Czasopismo dla nauczycieli Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 2, UMCS Lublin 

2009, s. 17.
26 J. Chaciński, K. Chacińska, Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli mu-

zyki, Słupsk 1999, s 25.
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wyprostowani, patrzący na wprost. etc.). Powinniśmy być także odprężeni psychicz-
ne i izyczne, jak również unikać monotonii w mówieniu oraz pracować głosem, bez 
nadmiernego wysiłku. Używając rezonatorów (głowowy, piersiowy,etc.) nasz głos staje 
się bardziej nośny. W ludzkim głosie przestrzenie rezonansowe są zmiennokształtne, 
wobec czego możemy wpływać na ich wielkość oraz kształt. Wpływa to na ekonomikę 
wydobycia oraz oszczędniejszą i efektywniejszą pracę aparatu głosowego 27. Zarówno 
menedżer jak i nauczyciel ma zadanie perswazyjne. Celem wypowiedzi perswazyjnej 
jest wytworzenie u odbiorcy odpowiednich emocji oraz myśli. Kolejnym krokiem bę-
dzie odpowiednie podsunięcie myśli związanych z intencją nadawcy 28. Przy końcu 
naszych rozważań dodajmy, że głos ludzki, to najszlachetniejszy z dźwięków. Jeżeli 
jakiemuś instrumentowi chcemy pochlebić mówi się, że „śpiewa” 29. Umiejętność po-
sługiwania się głosem możemy potraktować jako dobro wspólne. Tylko dobro może 
stać się wspólną własnością wszystkich ludzi. Charakter takiego dobra jest wyzna-
czony przez ludzką osobowość. Kiedy mówimy o dobru wspólnym, to mówimy zara-
zem o takim dobru, które dotyczy ludzi jako nosicieli pewnego prawa.[…] Osiągane 
jest ono za pomocą aktów ludzkich jako aktów osobowych, które sprowadzają sie do 
aktualizowania intelektu i wolnej woli. Człowiek może aktualizować się drogą syste-
matycznych aktów i ćwiczeń, dochodząc do usprawnień w różnych dziedzinach, przez 
co i sama ludzka osobowość wzbogaca się o nabyte usprawnienia. Na tej linii znajduje 
się nauka z jej ogromnym wachlarzem specjalizacji 30.
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SELECTED ISSUES OF VOICE EMISSION 
IN THE WORK OF A TEACHER 

Abstract

This article is concerned with appropriate voice emission in the work of a teacher 
and other people using voice in their work. Other publications which be connected 
with the problem of voice emission from other scientiic disciplines, such as educa-
tional organization, communication, management, medicine and many others, are 
quoted. An attempt to combine all these issues together may draw attention to the 
problem which is discussed in this article.

Keywords: education, voice emission, management, interpersonal communication


