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Jurnalism cetățenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În perioada 1-19
octombrie 2011 a fost desfăşurată activitatea de formare profesională specifică
zonei media, activitate care
conduce la planificarea şi
derularea unui program de
formare profesională autorizat de CNFPA în ocupaţia de
reporter (iniţiere), cod COR
245114, conform Autorizaţiei nr. 40/2743/18.05.2009
şi Metodologiei certificării

Modul 1: Formarea abilităţi- din luna noiembrie au fost
lor de comunicare eficientă publicate pe website-ul proa informaţiilor (zilele 1 şi 2). iectului la secţiunea “Grup
ţintă” (http://www.scoalame•
Comunicarea
efici- dia.ro/grupul-tinta.php ).
entă
a
informaţiilor;
• Comunicarea interpersonală Pentru orice întrebări lega• Munca în echipă.
te de proiectul “Jurnalism
cetăţenesc - Şansa pentru
Modul 2: Documentarea ocupare – JETOP” vă puteti
şi planificarea activităţilor adresa expertului în comu(ziua 3)
nicare Gulie Ana-Cristina, e• Documentarea necesară mail: jetop@mediafax.ro, tel:
031 825 6437.
realizării materialelor;

tăţi şi competenţe. De asemenea, aceştia au facilitat
schimbul de opinii şi viziuni
asupra activităţii şi producţiilor jurnalistice dintre cursanţi
şi reprezentanţi ai domeniului media.
În luna noiembrie, 18 persoane au susţinut examenul de
absolvire în faţa unei comisii
formate din 2 reprezentanţi
ai Consiliului Naţional pen-

În perioada noiembrie 2011–
• Planificarea activităţilor cu- ianuarie 2012 se vor orgarente;
niza sesiuni de evaluare a
competenţelor
dobândite
Modul 3: Producţie jurna- în urma participării perlistică (zilele 4, 5 şi 6)
soanelor din grupul ţintă al
proiectului la programul de
• Iniţierea subiectelor;
formare profesională pentru
• Pregătirea şi realizarea ma- ocupaţia de reporter. Evaluarea competenţelor va
terialelor jurnalistice;
cuprinde 2 etape, şi anuÎn urma derulării programului me: susţinerea unui test de
de formare din luna noiem- evaluare a cunoştinţelor
brie, indicatorii corespunză- şi competenţelor acumutori activităţii au fost atinşi late în urma cursului pentru
ocupaţia de reporter şi furniastfel:
zarea de materiale de presă
- din cele 100 de persoane ce vor fi analizate de experţi

Grupa 8: 31 octombrie – 5 noiembrie 2011

1.
2.
3.
4.
5.

Danciu Mihail
Mănăilescu Gabriela
Stan Leonte
Voicu Dorel
Voicu Mariana Camelia

formării profesionale a adulţilor (aprobată prin Ordin
501/2003 MMSSF şi Ordin
5253/2003 MECT), pentru
100 de persoane şi certificarea a minim 50 de persoane.
Programul de formare profesională este asigurat de
Fundaţia pentru Educaţie şi
Dezvoltare MediaPro, partenerul naţional nr. 1 al Mediafax S.A..

Grupa 10: 14 – 19 noiembrie 2011
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4.
5.
6.
7.

Rolul acestui program de
formare este de a ameliora
nevoile de ocupare ale persoanelor înscrise în grupul
ţintă al proiectului. Prin intermediul cursului, formatorii

Dinu Andreea
Oprea Alina Simona
Popa Adrian
Puia Armeanca-Ramona
Radu Daniel
Şerban Iulia
Traşcă Iohan-Adrian

Grupa 9: 7 - 12 noiembrie 2011
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Constantin Alina Florentina
Drăghici Constantin
Marica Mihaela
Sporea Ramona Elena
Udeanu Florentina
Zota Dan

fundaţiei au pus la dispoziţie
un conţinut teoretic şi un set
de aplicaţii practice pentru a
instrui şi motiva participanţii
să dobândească noi abili-

tru Formarea Profesională a
Adulţilor (CNFPA) şi un formator din partea Fundaţiei
pentru Educaţie şi Dezvoltare MediaPro. Cursanţii

au fost distribuiţi în 3 grupe
de curs, după cum urmează:
Cu fiecare grupă de curs, au
fost parcurse trei module,
astfel:

previzionate spre a fi instru- din domeniul mass media.
ite, 29% au fost iniţiate pen- Primele 30 de persoane dintre cele evaluate vor primi
tru ocupaţia de reporter;
premii/subvenţii sub formă
- din cele minim 50 de per- financiară. De asemenea,
soane care, conform cererii cele mai bune materiale
de finanţare, trebuie să obţi- furnizate vor fi preluate în
nă un certificat CNFPA, 36% presă, spaţiul şi distribuţia
dintre participanţi au fost cer- fiind asigurate de către Bentificaţi în urma programului eficiar. Mai multe detalii vor
fi menţionate în newsletter-ul
de formare profesională.
proiectului din luna decemDintre persoanele care au brie.
absolvit cursul, una este încadrată ca şomer de lungă
Echipa de management
durată.
Proiect
La recomandarea formato- POSDRU/106/5.1/G/75858
rilor, cele mai bune proiecte
realizate de către participanţii la programul de formare
pentru ocupaţia de reporter

