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NEWSLETTER NR. 11, IULIE 2012
Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În decursul lunii iulie 2012, ultima lună de
implementare a proiectului,
s-a desfăşurat
sesiunea de evaluare a competenţelor foto
dobândite de de către participanții la cursul foto.

format fizic la sediul Mediafax SA din Str.
Aurel Vlaicu nr. 62-66, cât şi în format
online pe platforma www.e-foto.scoalamedia.ro

Toţi participanţii au fost invitaţi să depună
3 fotografii, respectând următoarele teme:
„Descoperind Bucureştiul”, „Ora de aur” și o
temă la alegere.
La evaluarea fotografiilor au fost luate în
considerare următoarele criterii:
•

respectarea temei;

•

structura imaginii (expunerea corectă’
încadrarea
corectă,
coerenţa
ideilor,abordarea unitară, veridicitatea);

•

descrierea procesului de realizare a imaginii/
planificare;

•

argumentarea imaginii;

•

expresivitatea imaginii (evitarea clişeelor
fotografice, relevanţa subiectelor alese)
La această activitate au participat 21
de persoane, dintre care primele 10 clasate
în ordinea notelor obţinute au fost premiate.
Cele mai bune lucrări au fost selectate
şi prezentate în cadrul unei expoziţii atât în

Tot în luna iulie, pentru motivarea şi
sprijinirea absolvenţilor cursului foto în
procesul de integrare activă pe piaţa

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2011
Titlul proiectului: Jurnalism cetatenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP
Axa prioritara 5. „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea masurilor active de ocupare”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/106/5.1/G/75858

muncii, a fost realizat un set de materiale
audio-video
de
tip
moţivaţional
privind
cariere foto de succes cu următoarele teme:
•

“Construirea unei cariere de succes în domeniul
foto” p1,

•

“Construirea unei
domeniul foto” p2,

cariere

•

“Construirea
fotografice”

portofoliu

•

Iniţierea şi consolidarea
domeniul foto”

•

unui

de

succes
de

în

producţii

colaborarilor

în

“Fotograful freelancer”.

Acestea au fost publicate pe platforma
www.e-foto.scoalamedia.ro .
Prezentarea rezultatelor proiectului a avut
loc în cadrul conferinţei de încheiere a proiectului
ce s-a desfăşurat la Howard Johnson Grand Plaza
Hotel, Sala Platinum Grand Ballroom, în data de 19
iulie 2012.
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