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Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În luna aprilie 2012, la sediul Mediafax a •
demarat

programul

de

formare

profesională pentru ocupaţia de fotograf, parte a

tutoriale video cu scopul de a facilta
cursanţilor

asimilarea

noţiunilor

teoretice

predate.

proiectului „Jurnalism cetăţenesc – Şansa pentru
ocupare-JETOP” implementat de Mediafax SA

Totodată,

programul

de

formare

în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţie şi profesională a avut şi o componentă modernă,
Dezvoltare MediaPro.

inovativă, cu rol de a consolida procesul clasic de

Programul de formare profesională este instruire: platforma online de e-learning.
organizat

sub forma unui curs foto de iniţiere

care are atât o componentă teoretică cât şi una
practică.
Sesiunile de curs se desfăşoară în
intervalul aprilie—iunie 2012, în decursul acestei
prime luni fiind urmate de către grupa I de
participanţi.
Experţii

formatori

desemnaţi

să

organizeze acest proiect au făcut apel la
instrumente clasice de instruire:

•

un suport de curs cu noţiuni de bază despre
utilizarea aparatului foto, cu informaţii despre
compoziţie şi tipuri de materiale foto specifice
domeniului media;
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Această platformă foto online le dă

Platforma online de e-learning contribuie,

cursanţilor posibilitatea de a-şi încărca pozele de asemenea, la creşterea oportunităţilor de
realizate pe parcursul cursului, le pune la ocupare pe piaţa muncii,
dispoziţie instrumente tehnice de prelucrare a accesul

participanţilor

întrucât

după

permite

încheierea

producţilor fotografice şi le oferă posibilitatea de proiectului pentru a-şi administra profilul public
a interacţiona între ei prin intermediul forumului.

şii a-l face vizibil în mediul online, potenţialilor
angajatori.

Pe lângă funcţia didactică, rolul platformei este
acela de a spori vizibilitatea participanţilor şi a

Platforma online de e-learning poate fi

competenţelor pe care le vor dobândi în urma accesată la adresa http://e-foto.scoalamedia.ro/
cursului foto, punându-le la dispoziţie opţiunea
de

a

crea

un

portofoliu

public.

Indiferent

de

latură

(teoretică

sau

Totodată practică, clasică sau inovativă), programul de

platforma online îi motivează pe participanţi să formare profesională în mediul online urmăreşte
fie creativi şi să obţină cele mai bune rezutate, dezvoltarea

următoarelor

competenţe:

prin afişarea fotografiilor tuturor într-un loc comunicarea interpersonală, lucrul în echipă,
comun, accesibil tuturor.

aprovizionarea

cu

materiale

şi

aparatură
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specifică, planificarea activităţii de fotografiere,
prevenirea

şi

combaterea

situaţiilor

de

risc;

culegerea datelor necesare efectuării lucrărilor
fotografice, pregătirea locului pentru fotografiere,
utilizarea

aparaturii

fotografice,

fotografierea/

executarea fotografiilor, prelucrarea şi finisarea
fotografiei digitale.
La

sfârşitul

cursului

de

iniţiere

foto,

participanţii trebuie să susţină un examen compus
din două probe, una teoretică şi una practică. În
urma absolvirii examenului cursanţii vor primi un
certificat C.N.F.P.A.
Echipa de management
Proiect POSDRU/106/5.1/G/75858

