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Akademia Telewizyjna TVP  oferuje indywidualne kursy lektorskie w specjalnościach: 

 lektor filmowy,  

 lektor audiobooków, 

 lektor reklamy, 

 dubbingu (filmów i gier komputerowych). 
Zapewniamy pracę pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych trenerów-logopedów medialnych  
w warunkach profesjonalnych Pracowni Logopedycznej oraz Studia Lektorskiego (radiowego). 
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Wszystkie konsultacje i treningi odbywają się w siedzibie „Akademii Telewizyjnej TVP” (Warszawa, ul. Woronicza 17, 
bud. R).  

Kurs prowadzony jest w formie projektowanego indywidualnie pakietu konsultacji interpretacyjnych  
z logopedą oraz treningów interpretacyjnych z trenerem (logopedą lub lektorem). Udział w kursie poprzedzony jest 
kwalifikacją wstępną, dokonywaną na podstawie informacji i materiałów przesłanych w zgłoszeniu. Zgłoszenie 
powinno zawierać: 

 list motywacyjny (w tym opis konkretnych zamierzeń zawodowych ze wskazaniem gatunków i form, 

 w których dana osoba zamierza się specjalizować np. lektor filmów dokumentalnych, reklam radiowych itp.), 

 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 (np. swobodne mówienie, interpretacja 

tekstu literackiego, interpretacja tekstu reklamowego/promocyjnego itp.). Liczba i czas trwania próbek 
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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). 

 

Przesłane zgłoszenie jest poddawane analizie i ocenie. W przypadku wątpliwości lub braku możliwości kwalifikacji do 

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

celu wyeliminowanie stwierdzonych przeciwwskazań i przygotowanie do udziału w kursie. Zaprojektowanie 

szczegółowego programu kursu wymaga wykupienia jednorazowej konsultacji wstępnej, podczas której uczestnik 

razem z zespołem trenerów ustala liczbę, formę oraz czas realizacji konsultacji i treningów. Na tej podstawie 

dokonywana jest indywidualna wycena kursu. Podczas treningów wykorzystywane są, odpowiednio dobrane, 

materiały (radiowe, telewizyjne lub komputerowe), najczęściej stanowiące fragmenty oryginalnych (audycji, reklam 

lub gier) z zasobów Telewizji Polskiej. Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat.  

Trenerzy: 

Akademia Telewizyjna TVP dysponuje doskonałym zespołem trenerów: logopedów medialnych i lektorów  – 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).   
Wybór kadry trenerskiej może być 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. 

 

 
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.  

 
Krzysztof Mielańczuk- aktor 
musicalowy, tłumacz, lektor, 
dziennikarz i prezenter 
telewizyjny (m.in. TVP 1 i TVP 
Polonia). Absolwent Studium 
Wokalno-Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni 
oraz Akademii Muzycznej  
w Gdańsku. Od 1995 roku 
odpowiedzialny za produkcję 
dubbingu do animacji 
emitowanych w TVP 1, a od 
dwóch lat w TVP ABC. 
 

Cennik kursów:                                                                                               

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

netto brutto netto brutto netto brutto 

zgłoszenie bezpłatnie 

konsultacja wstępna 400,00 492,00 - - - - 

konsultacja/trening podczas kursu  180,00 221,40 510,00 627,30 1680.00 2066,40 

(czas trwania 1 konsultacji wynosi 55 minut) 

TERMINY KONSULTACJI UZGADNIANE SĄ INDYWIDUALNIE (ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO) 


