
 

 

OFERTA ZAJĘĆ  

ŁMTV – ŁÓDZKA MŁODZIEŻOWA TELEWIZJA 
 
 

TWÓRZ Z NAMI ZESPÓŁ REDAKCYJNY ŁMTV! 

ZOSTAŃ REALIZATOREM NASZYCH PROGRAMÓW TV! 

 

 

 POZNAJ TAJNIKI PRACY DZIENNIKARSKIEJ ORAZ PRODUKCJI TV INTERNETOWEJ 

 NAUCZ SIĘ PISAĆ ARTYKUŁY I REALIZOWAĆ PROGRAMY TV 

 WYZWÓL SWOJĄ KREATYWNOŚĆ MEDIALNĄ I TWÓRCZE DZIAŁANIE 

 ROZWIŃ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA I AUTOPREZENTACJI 

 POZNAJ DZIENNIKARZY, REPORTERÓW I PRODUCENTÓW TV  

 SPRÓBUJ SWOICH SIŁ JAKO DZIENNIKARZ, REPORTER, PREZENTER TV, OPERATOR, 
MONTAŻYSTA  
 



 

IDEA PROGRAMU - stworzenie przez ludzi młodych Łódzkiej Młodzieżowej Telewizji  

– platformy internetowej realizującej programy o młodzieży – dla młodzieży.  

CELE PROGRAMU: 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników poprzez współudział  

w tworzeniu telewizji internetowej, 

 mobilizowanie młodzieży do aktywnego i świadomego korzystania z zasobów mediów 

tradycyjnych i cyfrowych, 

 inspirowanie do tworzenia własnych tekstów dziennikarskich oraz poszukiwania indywidualnych 

dróg rozwoju w branży telewizyjnej,  

 kształtowanie kreatywności medialnej oraz umiejętności promocji, 

 rozwijanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczestników oraz ich wrażliwości 

estetycznej. 

 Cykl składa się z 5 warsztatów dziennikarskich, 5 warsztatów kreatywności medialnej (każde 

spotkanie trwa 5 godzin, zajęcia dzielone są na 2 części, klasa zaś na 2 grupy), 2 spotkań  

z przedstawicielami lokalnych mediów (np. dziennikarze TVP), 2 warsztatów związanych z etapami 

produkcji telewizyjnej oraz wizyt w lokalnych mediach (telewizja, radio, prasa).  

 W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z tradycyjnym warsztatem 

dziennikarskim, kulturą i poprawnością języka, komunikacją, autoprezentacją, kreatywnością, 

twórczym myśleniem, integracją zespołu. Uczestnicy przyjrzą się etapom produkcji telewizyjnej,  

ich elementom składowym. 

 Oferta adresowana jest do uczniów z klas VI-VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.  

 Zajęcia realizowane są na zamówienie i przeprowadzane w godzinach porannych  

w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86. Uczniowie muszą 

przynieść ze sobą obuwie na zmianę i drugie śniadanie, a także przybory do pisania. 

 Zapisy na warsztaty odbywają się semestralnie: 10 warsztatów w indywidualnie ustalonych 

terminach + do wyboru wizyty w lokalnych mediach.  

 W celu dokonania zapisu należy wysłać zgłoszenie do sekretariatu PM na adres: 

palacmlodziezy@toya.net.pl (regulamin zajęć oraz karta zamówienia zajęć dostępne są na stronie 

internetowej Pałacu Młodzieży – www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „Zajęcia edukacyjne  

dla szkół”). Terminy zajęć zostaną ustalone z prowadzącymi po nadesłaniu zgłoszenia.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: +48 535 993 252 (sekretariat Pałacu 

Młodzieży).  
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