HLAS A ŘEČ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTI
Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy mateřských škol

Rozsah kurzu:
12 hodin
Forma výuky:
prezenční
Garant kurzu:
MUDr. Jitka Vydrová (primářka Hlasového a sluchového centra Praha)
Lektorský tým:
MUDr. Jitka Vydrová (primářka Hlasového a sluchového centra Praha)
Mgr. Regina Szymiková (vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchova DAMU)
Jiřina Marková Krystlíková (ředitelka Dětské opery Praha a profesorka zpěvu na Pražské
konzervatoři)
Stručná anotace:
V kurzu se představí důležitá témata hlasové a mluvní výchovy (fyziologie a hygiena hlasu,
pedagogická diagnostika hlasu a jeho poruch) a specifická problematika vývoje dětského
hlasu včetně vzniku hlasových poruch u dětí a možnosti hlasové diagnostiky, terapie a
korekce.
Kurz je koncipován jako dvoudenní seminář vedený formou teoretických přednášek a
praktických cvičení (dechových, artikulačních a rezonančních).
Kurz je určen pro pedagogy mateřských škol.
Cíle kurzu:
-získání znalostí o fyziologii a hygieně hlasu ve vztahu k výkonu pedagogického povolání
-získání znalostí a praktických dovedností z oblasti psychologie mluvního projevu a jeho
dopadu na posluchače (žáky), problémy dětské psychiky a ukazatele její patologie
-získání teoretických znalostí, praktických dovedností v oblasti vývoje dětského hlasu v
období předškolního vzdělávání včetně prohloubení diagnostických kompetencí učitelů
- zlepšení hlasových a mluvních předpokladů pedagogů mateřských škol a dalších
pedagogických pracovníků působících v rámci předškolního vzdělávání (pedagog je
významným vzorem správného mluvního projevu pro dítě)
- upevnění správných návyků v uplatňování dechové techniky, rezonance a správné artikulace
českého jazyka
- posílení pozitivního postoje ke kvalitě a kultivace mluvního projevu pedagogů
Způsob ukončení kurzu:
Individuální korekce mluvního projevu jednotlivých účastníků kurzu za přítomnosti všech
lektorů. Následná diskuze s jednotlivými účastníky zaměřená na vyhodnocení silných a
slabých stránek mluvního projevu a doporučení individuálních hlasových cvičení.
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Doporučený studijní materiál:
Výukové DVD (k dispozici v knihovně Hlasového centra o.p.s.):

Vydrová, J., Marková Krystlíková J., Szymiková R. Metodika výuky hlasové a mluvní
výchovy pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických fakult. Praha: Medical
Healthcom, 2014. ISBN 978-80-905554-2-6
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