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Akademia Telewizyjna TVP  oferuje możliwość udziału w warsztatach lektorskich w specjalizacjach: 

• filmowej,  

• reklamowej, 
 
Zapewniamy pracę pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych trenerów-logopedów medialnych  
w warunkach profesjonalnych studiów i kabin lektorskich.  
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Wszystkie konsultacje i treningi odbywają się w siedzibie „Akademii Telewizyjnej TVP” (Warszawa, ul. Woronicza 17, 
bud. R) oraz w innych obiektach kompleksu TVP przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. 
 

Informacje o planowanej organizacji warsztatów, z podaniem specjalizacji, terminu, opisu realizowanego 

programu oraz ceny, każdorazowo ogłaszane są miesiąc przed datą szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem  

w warsztatach mogą przesyłać swoje zgłoszenia na bieżąco (wówczas zostaną indywidualnie powiadomione o 

dacie najbliższych warsztatów, gdy tylko zostanie ona ustalona). 

 

Warsztaty prowadzone są w grupach 6-12 osobowych (w zależności od specjalizacji). Udział w warsztatach 

poprzedzony jest kwalifikacją wstępną, dokonywaną na podstawie informacji i materiałów przesłanych  

w zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno zawierać: 

• list motywacyjny,  

• cv ( z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych i ewentualnie przebytych treningów  

i szkoleń), 

• minimum trzy próbki głosowe w formie plików audio lub wideo, o czasie trwania co najmniej 2 minuty 

każda, zawierające różne formy aktywności głosowej kandydata odpowiadające specjalizacji, której dotyczą 

dane warsztaty (np. interpretacja tekstu reklam różnego typu, itp.). Liczba i czas trwania próbek głosowych 

nie jest ograniczona, niemniej wskazane jest wystrzeganie się nadmiernie licznych, długich i wzajemnie 

podobnych (istotą materiału jest prezentacja głosu i już posiadanych umiejętności lektorskich). 
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Przesłane zgłoszenie jest poddawane analizie i ocenie. W przypadku wątpliwości lub braku możliwości kwalifikacji do 

udziału w warsztatach, kandydatowi mogą zostać zaproponowane konsultacje (logopedyczne lub lektorskie) mające 

na celu wyeliminowanie stwierdzonych przeciwwskazań i przygotowanie do udziału w warsztatach.  

 

Podczas treningów wykorzystywane są, odpowiednio dobrane, materiały (radiowe, telewizyjne lub komputerowe), 

najczęściej stanowiące fragmenty oryginalnych (audycji, reklam lub gier) z zasobów Telewizji Polskiej. Uczestnicy 

przygotowują i wielokrotnie nagrywają własne interpretacje wskazanych materiałów. Nagrania poddawane są 

analizie i ocenie. Niektóre materiały (nagrania zrealizowane podczas szkolenia) mogą być bezpłatnie udostępniane 

uczestnikom do ich osobistych port folio (na odrębnych zasadach). Uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat.  

 
Prowadzący warsztaty: 

    

 

 

 

 
 
Maciej Jabłoński – znany dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP (od 2006 roku - wcześniej TVN, 
Wizja Sport i TVN24) m.in. „Sport Telegram” TVP2, serwisy sportowe TVP INFO, gospodarz „Studia 
Olimpijskiego”. Lektor filmowy, audiobooków oraz reklam radiowych i telewizyjnych. 

 
 

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