INDYWIDUALNE

KONSULTACJE
LEKTORSKIE
Telewizja Polska S.A. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Akademia Telewizyjna, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, email: szkolenia@tvp.pl

Akademia Telewizyjna TVP oferuje indywidualne konsultacje dla lektorów filmowych, audiobooków, gier
komputerowych, reklam (radiowych i telewizyjnych) oraz wszystkich innych form „voice actingu”. Konsultacje
przeznaczone są zarówno dla osób wykonujących już zawód lektora, jak i dla tych, które przygotowują się do pracy
lub pragną zweryfikować swoje predyspozycje w tym zakresie. Obejmują one zarówno analizy i ćwiczenia
związane z prowadzeniem głosu, jak i praktyczne treningi interpretacyjne w Studiu Lektorskim (także dotyczące
dubbingu). Konsultacje dostępne są dla wszystkich (nie są poprzedzone klasyfikacją wstępną), a ich zakres, liczba
i terminy są uzgadnianie indywidualnie.

Zapewniamy pracę pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych trenerów-logopedów medialnych
w warunkach profesjonalnych:



Pracowni Logopedycznej,
Studia Lektorskiego (radiowego).

Pracownia Logopedyczna

Pracownia Logopedyczna

Pracownia Logopedyczna

Studio Lektorskie

Studio Lektorskie

Studio Lektorskie

Wszystkie konsultacje i treningi odbywają się w siedzibie Akademii Telewizyjnej TVP (Warszawa, ul. Woronicza 17,
bud. R).

Trenerzy:
Akademia Telewizyjna TVP dysponuje doskonałym zespołem logopedów medialnych – osób posiadających
wieloletnie doświadczenia i dokonania w kształceniu prezenterów i reporterów Telewizji Polskiej, a także
w szkoleniach komercyjnych realizowanych dla kontrahentów zewnętrznych (firm i osób indywidualnych). Umożliwia
to dopasowanie specjalizacji trenera do zdiagnozowanych problemów i oczekiwań uczestnika konsultacji. Wybór
kadry trenerskiej może być również uzależniony od ustalonego terminu realizacji szkolenia. Dobór kadry trenerskiej
ograniczony jest w przypadku ryzyka zaistnienia tzw. konfliktu interesów (w takich przypadkach Akademia
Telewizyjna TVP ściśle przestrzega reguł określonych w „Zasadach Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.”).

Konsultanci:
Maria Bończykowa - logopeda,
nauczyciel techniki mowy. Od
wielu lat prowadzi szkolenia
w zakresie pracy nad głosem
i mową oraz świadomego
tworzenia wizerunku.
Wykładowca akademicki (dawniej
UW i Akademia Teatralna,
obecnie Uniwersytet SWPS).
Doświadczony trener Akademii
Telewizyjnej. Członek Komisji
Karty Ekranowej TVP.

Bożena Targosz – absolwentka
germanistyki na UJ i UŚl oraz
Podyplomowego Studium
Wymowy PWST w Warszawie.
Spikerka i lektorka radiowa,
dziennikarka i prezenterka TVP
(m.in. Teleexpressu i Panoramy).
Doświadczony trener Akademii
Telewizyjnej. Członek Komisji
Karty Ekranowej TVP.

Cennik konsultacji:
Rodzaj konsultacji
konsultacja lektorska

cena 1 konsultacji

netto
180,00

brutto
221,40

cena pakietu 3 konsultacji

netto
510,00

brutto
627,30

cena pakietu 10 konsultacji

netto
1680,00

brutto
2066,40

(czas trwania 1 konsultacji wynosi 55 minut)

TERMINY KONSULTACJI UZGADNIANE SĄ INDYWIDUALNIE (ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO)

Pozostałe informacje:
Do dyspozycji uczestników kursów i konsultacji przez cały czas trwania szkolenia pozostają napoje gorące (kawa,
herbata), woda mineralna.
Wstęp i poruszanie się po terenie kompleksu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie wymaga posiadania odpowiednich
przepustek. Wejście piesze znajduje się w bud. F (od ul. J.P.Woronicza). Możliwy jest również wjazd samochodem
(od ul. Samochodowej lub ul.Woronicza) oraz parkowanie przez cały czas pobytu w Akademii Telewizyjnej (dla
uczestników naszych szkoleń dokonujemy rezerwacji miejsc parkingowych). Każdy uczestnik szkolenia, wraz
z programem, otrzymuje mapkę sytuacyjną kompleksu TVP oraz szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub
wjazdu samochodem.

INFOLINIA: (+22) 5478674
(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)

email: szkolenia@tvp.pl

