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Iwona była moją koleżanką ze studiów. Już na ostatnim roku uczyła w szkole 
podstawowej. Pewnego dnia przyszła na uczelnię szczelnie zawinięta szalikiem 
i z termosem ciepłej herbaty. Gdy tylko chciała coś powiedzieć, z jej gardła 
wydobywały się bardzo dziwne dźwięki. Zupełnie nie brzmiały jak jej głos.  
Były bardzo chropowate, a czasem zupełnie się łamały. Z tego, co zrozumiałam,  
Iwona była po swoich pierwszych tygodniach w szkole, gdzie mówiła za głośno 
i za szybko. Jej struny głosowe nie były przygotowane na taką zmianę otoczenia 
i zastrajkowały. Ten przykład pokazał mi, jak bardzo jest istotne dbanie o swój głos.
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Każdy nauczyciel wie, że powinien dbać o swój 
głos. Słyszymy to na różnych warsztatach i szko-
leniach. To wiedza, która towarzyszy nam w róż-
nych publikacjach i książkach. Czyli, teoretycz-

nie, zdecydowana większość nauczycieli wie, że dbanie 
o głos jest ważne. Czy to przekłada się na rzeczywistość?  
Co możemy zrobić, żeby codziennie, krok po kroku, zadbać 
o swój głos? Czy jest to faktycznie coś, co zajmuje dużo czasu? 
Niekoniecznie – jeśli będziemy pamiętać o drobnych rzeczach, 
to wszystko będzie dobrze. 

Gdy zaczynaliśmy pracę jako nauczyciel, zapewne wielu z nas 
miało dosyć idealistyczny obraz świata szkolnego. I nie było 
to nic dziwnego. Na studiach czy kursach nie zawsze jesteśmy 
przygotowani na to, że rzeczywistość szkolna może być różna. 
Jesteśmy uczeni tego, jak radzić sobie z dyscypliną w klasie, jak 

uczyć na różne sposoby, jak uczyć naszych przedmiotów itp. 
Jest nam przekazywana wiedza z różnych dziedzin. Ile jednak 
w tym wszystkim wiedzy dotyczącej poprawnej emisji głosu? 
Może się zdarzyć tak, że jest tego bardzo mało.

NASZA SYTUACJA
Zazwyczaj jest tak, że mamy do dyspozycji salę z uczniami oraz 
daną lekcję do przeprowadzenia. Z uwagi na to, że uczniów 
może być więcej w klasie, musimy mówić głośniej, aby każ-
dy wszystko usłyszał. Dodatkowo zdarza się, że gdy o czymś 
opowiadamy, to jednocześnie piszemy na tablicy, to zaś po-
woduje, że uczniowie z ostatnich rzędów nie wszystko słyszą. 
Zdarzają się też takie sytuacje, w których musimy uciszyć dzie-
ci lub zwrócić im uwagę. Wtedy też korzystamy ze swojego  
głosu.
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