
 

 

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

Akademia Telewizyjna TVP oferuje organizację i przeprowadzenie różnego typu warsztatów medialnych  
(w formule zamkniętej). Program warsztatów jest każdorazowo tworzony indywidualnie wg wskazań, oczekiwań  
i potrzeb zamawiającego. 

W zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i popularnych dziennikarzy mogą uczestniczyć grupy od 
kilku do ok. 35 osób. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, pracowniach i studiach Akademii Telewizyjnej TVP. 

 

 

 

 

 

Program może obejmować np.: 

 naukę poprawnej i skutecznej autoprezentacji, 

 wybrane elementy wystąpień publicznych  
(z treningiem praktycznym w grupie), 

 zasady poprawnego redagowania tekstów, 

 prezentację zasad stylizacji i przygotowania do 
wystąpień, które mają być filmowane lub 
fotografowane, 

 

 zwiedzanie obiektów TVP wg uzgodnionego planu,   

 prezentację TVP jako nadawcy publicznego (wraz  
z ogólną prezentacją rynku telewizyjnego  
w Polsce), 

 spotkania autorskie ze znanymi prezenterami  
i dziennikarzami TVP. 

Na życzenie zamawiającego tworzymy również inne moduły programowe dostosowanie do zainteresowań  
i oczekiwań uczestników. Warsztaty tego typu z powodzeniem organizowane były dotąd m.in. dla młodzieży (np. 
młodych sportowców, harcerskiej kadry instruktorskiej) i dorosłych (np. grup pracowników organizacji zarządzania 
prawami autorskimi, grup kadry menadżerskiej różnych zawodów – w ramach programu integracyjno-
motywacyjnego, i in.).  
 

Cena warsztatów:  każdorazowo kalkulowana indywidualnie w porozumieniu z zamawiającym  

Pozostałe informacje: 

Uczestnicy warsztatów mogą korzystać z posiłków (śniadanie, obiady) na terenie TVP (restauracja „Kaprys” lub 
bufety gastronomiczne). Przez cały czas trwania warsztatów do ich dyspozycji pozostają napoje gorące (kawa, 
herbata), woda mineralna oraz słodkie przekąski (ciastka, paluszki itp.). W przypadku planowania zajęć w godzinach 
wieczornych serwowane są kanapki. 

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. 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 mapkę sytuacyjną kompleksu TVP oraz szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub 
wjazdu samochodem. 
 

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

WARSZTATY MEDIALNE  
(projektowane indywidualnie) 
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