
 

 

Telewizja Polska S.A. BZKL Dział Szkoleń „Akademia Telewizyjna”, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,  email: szkolenia@tvp.pl 

 

Akademia Telewizyjna TVP  oferuje konsultacje logopedyczne i interpretacyjne dotyczące poprawnego mówienia  
i czytania, przeznaczone dla pracowników mediów elektronicznych (radio, telewizja) oraz używających głosu do 
wykonywania określonej pracy (np. konferansjerów, megafonistów, DJ-ów, duchownych, i in.). Konsultacje 
umawiane i prowadzone w trybie indywidualnym pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych 
trenerów-logopedów medialnych w warunkach profesjonalnych: Pracowni Logopedycznej lub (opcjonalnie) Studia 
Szkoleniowego (telewizyjnego) lub Studia Lektorskiego (radiowego). 

 

 

 

 

 

 
Pracownia Logopedyczna  Pracownia Logopedyczna  Prompter w Studiu Szkoleniowym 

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

Rodzaje konsultacji logopedycznych: 

 konsultacja diagnostyczna, 

 konsultacja logopedyczna, 

 konsultacja interpretacyjna, 

 praca z teleprompterem, 

 konsultacja specjalistyczna. 
 

 

Konsultacja diagnostyczna  

Odbywana jednorazowo. Rekomendowana dla osób, które chcą poznać oraz uświadomić sobie wady i zalety 
własnego głosu oraz sposobu jego używania. Umożliwia zaplanowanie długookresowej pracy nad poprawą lub 
doskonaleniem aparatu mowy i sposobu mówienia. Wskazana także dla osób planujących rozpoczęcie pracy, 
 w której posługiwanie się głosem odgrywa ważną rolę (np. dziennikarzy, nauczycieli, polityków, księży itd.), a także 
dla młodych (licealistów i studentów) pragnących poprawnie i sprawnie mówić oraz czytać. W jej ramach: 

 ogólna analiza sposobu mówienia i czytania (głos, artykulacja, dykcja),  

 analiza głosu, diagnoza wad i zaburzeń mówienia, 

 uświadomienie wad i zalet głosu oraz sposobu jego używania, 

 wskazanie problemów oraz rodzaju zalecanych konsultacji i ćwiczeń,  

 określenie zakresu i przybliżonego czasu poprawy lub wyeliminowania wad, 

 za dodatkową opłatą - możliwość zamówienia pisemnego raportu (opisu). 

INDYWIDUALNE 
KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE 
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Konsultacja logopedyczna 

Umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie efektów konkretnych ćwiczeń mających na celu korektę wad  
oraz poprawę sposobu mówienia i czytania:  

 korekta wad wymowy i zaburzeń głosu,  

 nagrania dźwiękowe i ich analiza, 

 kształtowanie poprawnego mówienia i czytania, 

 wybrane elementy interpretacji tekstu. 
 
 

Konsultacja interpretacyjna 

Rekomendowana dla prezenterów i reporterów mediów elektronicznych oraz innych osób wykonujących pracę 
wymagającą profesjonalnego mówienia i czytania:  

 doskonalenie sposobu mówienia i czytania, 

 nauka interpretacji różnych rodzajów tekstu, 

 nagrania dźwiękowe i ich analiza, 

 wybrane elementy zachowań niewerbalnych. 
 
 

Praca z teleprompterem 

Dla prezenterów i reporterów pracujących z prompterami studyjnymi lub mobilnymi: 

 przygotowanie redakcyjne tekstu i nauka czytania z telepromptera, 

 doskonalenie interpretacji tekstu, 

 rejestracja telewizyjna ćwiczeń (możliwe zamówienie materiałów poglądowych np. do osobistego port folio). 
 
 
Konsultacja specjalistyczna 

Przygotowywana i prowadzona wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika. Przeznaczona dla osób,  
w których pracy głos odgrywa ważną rolę np. megafonistów, DJ-ów, konferansjerów, nauczycieli, duchownych, 
menadżerów prowadzących prezentacje lub spotkania, i in. Możliwe jest prowadzenie konsultacji także w języku 
niemieckim lub angielskim. Może obejmować różne elementy (korekty wad wymowy i zaburzeń głosu, interpretację 
tekstu, porady w zakresie „technicznego” przygotowania wystąpienia itp.). 

 
 

 

 

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.”).  

 
 
 
 
 



Logopedzi medialni: 

 

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. 

 

dr Jagoda Bloch – absolwentka 
logopedii SWPS, Podyplomowego 
Studium Wymowy przy Akademii 
Teatralnej oraz Podyplomowego 
Dziennego Studium 
Dziennikarstwa w ID. Członek 
Komisji Karty Ekranowej TVP. 

 

Ewa Kozicka - absolwentka 
Podyplomowego Studium 
Wymowy. Prowadzi szkolenia  
z techniki mówienia  
i autoprezentacji, warsztaty 
wymowy i interpretacji tekstu 
dla dziennikarzy, nauczycieli, 
tłumaczy i duchownych oraz 
zajęcia z dykcji i kultury słowa 
dla słuchaczy szkół 
artystycznych. 

 

Cennik konsultacji: 

Rodzaj konsultacji 
cena 1 konsultacji cena pakietu 3 konsultacji cena pakietu 10 konsultacji 

netto brutto netto brutto netto brutto 

konsultacja diagnostyczna 190,00 233,70 - - - - 

konsultacja diagnostyczna z opisem 240,00 295,20 - - - - 

konsultacja logopedyczna 180,00 221,40 500,00 615,00 1650,00 2029,50 

konsultacja interpretacyjna 215,00 264,45 610,00 750,30 2000,00 2460,00 

praca z prompterem 290,00 356,70 830,00 1020,90 2610,00 3210,30 

konsultacja specjalistyczna wycena uzgadniana indywidualnie 

(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. Woronicza) oraz parkowanie przez cały czas pobytu w Akademii Telewizyjnej  Każdy uczestnik szkolenia, wraz  
z programem, otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub wjazdu samochodem. 
 
 

INFOLINIA: (+22) 5478674                        email: szkolenia@tvp.pl 
(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)  
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