
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP                                         „Oświata” Spółdzielnia Pracy  

             Dolny Śląsk                                                            ul. Kolejowa 36, 53-508 Wrocław  

Podwale 62, 50-010 Wrocław                                                     tel./fax (71) 313 42 54 

    tel./fax. (71) 341 87 60                                                         607 693 699, 601 648 045                                          

       NIP: 897-16-83-023                                                               NIP: 896-000-30-42 

        

      

                                                                                          Wrocław, dnia 29.08.2017 r.  
 

 

 

                                               Szanowni Państwo, 

 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w odpowiedzi na zapytania środowisk samorządowych, 

służby cywilnej, biznesowych, organizacji związkowych, pozarządowych i osób prywatnych 

 

                          Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk we Wrocławiu  

                i „ Oświata” Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu – jako pełnoprawni partnerzy,  

         przystąpili do realizacji wyjątkowego przedsięwzięcia -    k u r s ó w   m e d i a l n y c h . 

 

 

                Znaczenie jakości bezpośrednich kontaktów, w rozwoju dużych i małych firm  

        o różnej podmiotowości, w obecnej dobie jest niezaprzeczalne. Dlatego też osią naszego 

        przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy z szeroko rozumianej sfery kultury i prawa, w tym  

        mediów obejmującej m. in. naukę prezentowania obrazu firmy i w jej tle własnej osoby oraz 

        odbioru otoczenia, a także znaczenie właściwego posługiwania się językiem ojczystym. 

 

                      Wykonaniem zadań przy realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się  

                          znane postaci polskiego świata kultury, nauki i mediów. 

 

 

Nasza oferta obejmuje : 1/ kurs -  wizerunek medialny 

                                  2/  kurs -  pracownik medialny 

                                 3/ kurs -  na kartę mikrofonową „ Twój głos drogą do sukcesu „ 
 

 

1/ WIZERUNEK  MEDIALNY    w terminie   10.11.-12.11.2017 r.  
 

Szkolenie przeznaczone jest dla : 

 

 szefów urzędów samorządowych : wójtów, burmistrzów, prezydentów 

 rzeczników prasowych firm: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych 

 pracowników zajmujących się PR firmy: w spółkach, przedsiębiorstwach i innych 

podmiotach prawnych 

 pracowników oraz związkowców zajmujących się negocjacjami i prezentacjami w firmie: 

            w spółkach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach prawnych 

      -    osób prywatnych 

               Osób, które w swojej pracy zajmują się szeroko rozumianą prezentacją firmy – jej 

osiągnięć oraz planów, zainteresowanych poznaniem technik pomagających występować 

publicznie. Konieczne jest dla nich poznanie metod skutecznej prezentacji i polepszenie własnych 

zdolności komunikacyjnych. 



 

 

Cel kształcenia : przekazanie wiedzy dotyczącej sztuki prezentacji pozwalającej umiejętnie 

informować o firmie, projekcie czy osobie. Czy staniemy się wizytówką danej firmy – tylko zależy 

od nas samych ? 

 

Wykładowcy :  dysponujemy wysokiej klasy kadrą pedagogiczną i dydaktyczną, m.in.: sławnymi 

aktorami, znanymi dziennikarzami, logopedami, pracownikami naukowymi wrocławskich uczelni 

oraz specjalistami IT, trenerami medialnymi i twórcami: reżyserami, producentami filmowymi. 

 

Czas trwania szkolenia:   

16 godzin lekcyjnych ( 45 minutowych) 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku 

MEN oraz certyfikat wizerunku medialnego.  

 

Program szkolenia : 

1.Komunikacja z otoczeniem - sukces czy porażka ( propaganda sukcesu, post prawda, manipulacja, 

negocjacje dobre i złe). 

2.Strategia dobrych odpowiedzi ( w tym podstawowe narzędzia i techniki współpracy                                

z dziennikarzami). 

3.Wystąpienia publiczne i ich jakość. 

4.Prawo mediów ( w tym prasowe i autorskie). 

5.Prawna ochrona wizerunku. 

6.Głos i poprawna artykulacja – siłą przekazu. 

 

Forma kształcenia: wykład ( kursowy), ćwiczenia ( warsztatowe) - zajęcia grupowe                           

i indywidualne ( w tym szczegółowa analiza zachowań), ćwiczenia odbywające się przed kamerą                  

i mikrofonem. 

 

Miejsce szkolenia:  

Pensjonat Beata  

ul. Rybna 9, 57-320 Polanica- Zdrój  

 

Koszt: 2 600 zł/os.  

PROMOCJA NA KURSY !!! 
( tylko do 13.10.2017 r. ) 

„WIZERUNEK MEDIALNY”  

ORAZ 

„ PRACOWNIK MEDIALNY” * 

CENA KURSU: 2 600 zł/os.  1 990 zł/os.  
*Pozostałe kursy bez zmian 



2/ PRACOWNIK  MEDIALNY  w terminie     17.11.-19.11.2017 r.  

 
Szkolenie przeznaczone jest dla : 

           -  pracowników urzędów  samorządowych: wiejskich i miejskich gmin różnego szczebla 

           -  pracowników administracji publicznej 

           -  rzeczników prasowych firm: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych 

           -  pracowników spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych 

           -  osób prywatnych  

 Osób, które w swojej pracy zajmują się szeroko rozumianą prezentacją firmy lub 

zainteresowani są posiadaniem umiejętności : tworzenia, opracowywania i redagowania pism, stron 

internetowych, pełnej aktywności w mediach społecznościowych oraz nawiązywania kontaktów z 

dziennikarzami prasy, radia, telewizji i portali internetowych oraz informacji w zakresie 

funkcjonowania prawa mediów ( autorskiego i prasowego).  

 

Cel kształcenia:  przekazanie wiedzy dotyczącej sztuki dziennikarskiej, nabycia zdolności 

komunikacyjnych i nauka umiejętności pracy w sferze medialnej.  

 

Wykładowcy :  dysponujemy wysokiej klasy kadrą pedagogiczną i dydaktyczną, m.in.: sławnymi 

aktorami, znanymi dziennikarzami, logopedami, pracownikami naukowymi wrocławskich uczelni 

oraz specjalistami IT, trenerami medialnymi i twórcami: reżyserami, producentami filmowymi. 

Czas trwania szkolenia:  

16 godzin lekcyjnych ( 45 minutowych) 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku 

MEN oraz certyfikat pracownika medialnego.  

 

Program szkolenia : 

1.Sztuka pisania ( gatunki dziennikarskie). 

2.Sztuka mówienia ( mikrofon narzędzie przekazu). 

3.Sztuka wizualna ( rola wizerunku w przekazie wielopłaszczyznowych kontaktów). 

4.Prawna ochrona informacji. 

5.Prawo mediów ( w tym prasowe i autorskie). 

6.Internet – strony internetowe i ich użyteczność, sposób konstrukcji, w tym urządzenia mobilne 

7.Media społecznościowe (zakładanie konta, bieżąca obsługa, funkcje informacyjne i ich 

skuteczność). 

8.Głos i poprawna artykulacja – siłą przekazu. 

9.Tajniki grafiki prasowej i fotografii. 

 

Forma kształcenia: wykład (kursowy), ćwiczenia (warsztatowe) - zajęcia grupowe lub 

indywidualne, konwersatorium ( dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny), przedstawienie 

warsztatowe, przedstawienie dyplomowe ( egzamin ustny). 



Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych tabletów, laptopów lub smartfonów. 

 

Miejsce szkolenia:  

Pensjonat Beata  

ul. Rybna 9, 57-320 Polanica- Zdrój  

 

Koszt:  2 600 zł  

 

 

 

3/ KARTA MIKROFONOWA „ Twój głos drogą do sukcesu”  w terminie  

                                                   01.12.-03.12.2017 r.  

 
 

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

             -  dziennikarzy i prezenterów radiowych spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów 

                prawnych 

             -  DJ-ów 

             -  rzeczników prasowych firm: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych 

             -  pracowników medialnych: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych  

                występujących publicznie 

             -  kadry kierowniczej średniego  i wyższego szczebla: spółek, przedsiębiorstw i innych 

                podmiotów prawnych 

             -  osób prawnych 

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, dla których w swoich codziennych zawodowych 

obowiązkach wymagane są poprawna artykulacja i sposób wysławiania się - bowiem bezpośrednio 

rzutują one na jakość pracy i stanowią gwarancję dobrych wyników firmy (przykład - prezenterzy i 

dziennikarze radiowi). Ponadto osoby często wykonujące zadania związane z publiczną prezentacją 

osiągnięć i planów firmy, reprezentanci kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, a także 

pracownicy występujący na forum publicznym i inni, którzy pragną poznać zasady sztuki mówienia 

przed mikrofonem i kamerą. 

 

 

Cel kształcenia:  przekazanie wiedzy dotyczącej sztuki mówienia - poprawnej wymowy, kreowania 

wizerunku w oparciu o brzmienie swojego głosu, poznanie technik prezentacji, wyrażania emocji i 

zrozumienia na czym polega prawda wypowiedzi. 

 

 

Wykładowcy :  dysponujemy wysokiej klasy kadrą pedagogiczną i dydaktyczną, m.in.: sławnymi 

aktorami, znanymi dziennikarzami, logopedami, pracownikami naukowymi wrocławskich uczelni 

oraz specjalistami IT, trenerami medialnymi i twórcami: reżyserami, producentami filmowymi. 

 

 

Czas trwania szkolenia:  

16 godzin lekcyjnych ( 45 minutowych)  

 Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku 

MEN oraz certyfikat Karty Mikrofonowej.  



Program szkolenia : 

1.  Antena radiowa werbalną świątynią przekazu ( zachowanie, sposób mówienia   

     i postawa przed mikrofonem). 

2.  Głos i poprawna artykulacja – wizytówką wizerunku. 

3.  Interpretacja tekstu i umiejętność improwizacji. 

4.  Zasady wystąpienia publicznego. 

5.  Zajęcia mikrofonowe.  

 

Forma kształcenia: wykład ( kursowy), ćwiczenia ( warsztatowe) - zajęcia indywidualne (w tym 

szczegółowa analiza wymowy i prezentacji każdego uczestnika kursu), przedstawienie 

warsztatowe, przedstawienie dyplomowe (egzamin ustny).  

Ćwiczenia odbywające się przed mikrofonem. 

 

 

Miejsce szkolenia:  

Pensjonat Beata 

ul. Rybna 9, 57-320 Polanica- Zdrój  

 

Koszt:  2 600zł /os.  

 

 

                                                      

Organizatorzy – partnerzy :   

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, ul. Podwale 62a, 50-010 Wrocław 

jest organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy, realizującą zadania w sferze pożytku 

publicznego. Jego celem jest ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów, działanie na rzecz 

równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury, a także wspieranie rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych oraz dbałość o rzetelne i wszechstronne 

informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego. 

                Na  Dolnym Śląsku zrzesza kilkaset członków – dziennikarzy, twórców medialnych, 

którzy aktywnie tworzyli i tworzą  historię regionu, jednego z ważniejszych centrów 

ekonomicznych i kulturowych Polski i Unii Europejskiej. Stowarzyszenie posiada przedstawicieli w 

Europie i Ameryce m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech i w USA.  

 

 

„Oświata” Spółdzielnia Pracy,  ul. Kolejowa 36, 53-508 Wrocław 

to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się instytucja edukacyjna działająca na terenie Dolnego 

Śląska. Nasze referencje to ponad 60 lat istnienia na rynku kształcenia ustawicznego i zadowolenie 

klientów. Zadaniem „Oświaty” Spółdzielni Pracy jest wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez 

realizację usług szkoleniowych i doradczych, mających na celu doskonalenie zasobów ludzkich. 

 

 

 

 

 

 

 



Inwestowanie w szkolenie i rozwój personelu są obecnie nieodzownym elementem 

strategicznym działań każdej firmy. Czas jest w naszym rozwoju wartością nadrzędną, nie można 

więc sobie pozwolić na jego stratę, czy też naukę na własnych błędach. 

Znakomite efekty osiągamy, zarówno w krótkiej i długiej perspektywie, korzystając  

                                z wyspecjalizowanych  instytucji. 

 

 

 

 

                                               Spotkajmy się zatem wspólnie  

 

 

 

 

                                                                                      Z wyrazami szacunku  
 

                                                                          

                                                                          Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 

                                                                                                   Dolny Śląsk 

                                                                                                Ryszard Mulek  

                                    

                                                                                        Dyrektor OSZ „Oświata”  

                                                                                                Jan Silniewicz  

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ofertą prosimy o kontakt: 

- w sprawach programowych z Panią Aleksandrą Dankowiakowską-Korman   SDRP Dolny Śląsk  

tel.  501 246 470 

- w sprawach organizacyjnych i szkoleniowych z Panem Janem Silniewiczem „Oświata”  

Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu  tel.  601 648 045 

 

 

 

 

Zapisy do 13.10.2017 r. ( ograniczona liczba miejsc): 

 
„Oświata” Spółdzielnia Pracy Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

ul. B. Chrobrego 20, 55-200 Oława 

tel. 71 313 42 54, 607 693 699, 601 648 045 

e-mail: olawa@oswiata.wroc.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do oferty 

 

Pensjonat Beata  

ul. Rybna 9 

57-320 Polanica Zdrój  

Harmonogram szkoleń: 

 

1.  WIZERUNEK MEDIALNY  

10.11.2017 r.  (piątek)  

godz. 12.00-13.00 – przyjazd i zakwaterowanie 

godz. 13.00 – obiad 

godz. 14.00- 20.00- szkolenie ( 6 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 17.00 – bufet kawowy 

godz. 20.00 – kolacja  

 

11.11.2017 r. ( sobota)  

godz. 8.00-9.00 – śniadanie 

godz. 9.00-14.00 – szkolenie ( 5 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 11.00- bufet kawowy  

godz. 14.00- obiad 

godz. 15.00-20.00 – szkolenie ( 5 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 17.00 - bufet kawowy 

godz. 20.00 – kolacja  

 

12.11.2017 r. ( niedziela) 

- 8:00-9:00 - śniadanie 

- 9:00- uroczyste zakończenie szkolenia z wydaniem zaświadczeń o ukończeniu  

 

 

 

 



2. PRACOWNIK MEDIALNY  

17.11.2017 r.  ( piątek)  

godz. 12.00-13.00 – przyjazd i zakwaterowanie 

godz. 13.00 – obiad 

godz. 14.00- 20.00 - szkolenie ( 6 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 17.00 – bufet kawowy 

godz. 20.00 – kolacja  

 

18.11.2017 r. (sobota) 

godz. 8.00-9.00 – śniadanie 

godz. 9.00-14.00 – szkolenie ( 5 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 11.00- bufet kawowy  

godz. 14.00- obiad 

godz. 15.00-20.00 – szkolenie ( 5 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 17.00- bufet kawowy 

godz. 20.00 – kolacja  

 

19.11.2017 r. (niedziela) 

- 8:00-9:00 - śniadanie 

- 9:00- uroczyste zakończenie szkolenia z wydaniem zaświadczeń o ukończeniu  

 

3. KARTA MIKROFONOWA „ Twój głos drogą do sukcesu” 

 

01.12.2017 r.  ( piątek ) 

godz. 12.00-13.00 – przyjazd i zakwaterowanie 

godz. 13.00 – obiad 

godz. 14.00- 20.00 - szkolenie ( 6 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 17.00 – bufet kawowy 

godz. 20.00 – kolacja  

 

02.11.2017 r. (sobota) 

godz. 8.00-9.00 – śniadanie 

godz. 9.00-14.00 – szkolenie ( 5 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 11.00- bufet kawowy  

godz. 14.00- obiad 

godz. 15.00-20.00 – szkolenie ( 5 godzin x 45 minut z przerwami) 

godz. 17.00- bufet kawowy 

godz. 20.00 – kolacja  

 

03.12.2017 r. (niedziela)  

- 8:00-9:00 - śniadanie 

- 9:00- uroczyste zakończenie szkolenia z wydaniem zaświadczeń o ukończeniu  

 


