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NEWSLETTER NR. 9, MAI 2012
Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În
decursul lunii mai a fost
Experţii desemnaţi de partenerul 1,
desfăşurată
activitatea
de
formare Fundaţia MediaPro, au format participanţii
profesională pentru ocupaţia de fotograf, din grupul ţintă folosind atât metodele
fiind instruite trei grupe de participanţi.
prevăzute de legislaţia formării profesionale
a adulţilor (livrarea informaţiei pe baza unui
suport de curs, expunerea, explicaţia,
dezbaterea, brainstormingul, jocul de rol,
studiul de caz, lucrul în echipă) cât şi
instrumente inovative (platforma online de e
-learning, tutoriale video pentru cosolidarea
noţiunilor predate, suport de curs în format
online, un forum pentru dezbatere şi
instrumente
de
prelucrare
online
a
producţiilor fotografice).
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Cursul are o durată de 56 de ore, este creându-le astfel toate condiţiile
structurat în 3 module şi se desfăşoară timp realizarea a aplicaţiile practice.
de 9 zile lucrătoare consecutive. Cuprinde
atât o componentă teoretică, dar şi una
practică şi vizează obţinerea următoarelor
competenţe: comunicarea interpersonală,
lucrul în echipă, aprovizionarea cu materiale
şi aparatură specifică, planificarea activităţii
de fotografiere, prevenirea şi combaterea
situaţiilor de risc, aplicarea NPM şi NPSI,
culegerea datelor necesare efectuării
lucrărilor fotografice, pregătirea locului
pentru fotografiere, utilizarea aparaturii
fotografice, fotografierea / executarea
fotografiilor,
prelucrarea
şi
finisarea
fotografiei digitale.

Pentru aplicaţiile practice este alocat
un număr mai mare de ore. Pe parcursul
instruirii, formatorii au facilitat accesul
participanţilor
în
studioul
foto
al
departamentului Mediafax Foto şi au pus la
dispoziţia acestora aparate foto DSLR,

de

Platforma online de e-learning pune la
dispoziţia cursanţilor o pagină publică pentru
fiecare dintre aceştia, iar rolul ei este de a
creşte vizibilitatea fotografiilor publicate în
media online şi, implicit, de a spori şansele
lor de se reintegra pe piaţa muncii.
Formatorii au încurajat participanţii să
publice fotografiile realizate pe platformă şi
le-au adresat sugestii privind modul de
fotografiere şi prelucrare a pozelor cu scopul
îmbunătăţirii competenţelor fotografice ale
cursanţilor.
De asemenea, pentru stimularea
acestora, la sfârşitul fiecărei zile curs este
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aleasă fotografia zilei dintre cele publicate de
cursanţi pe pagina de profil.

Până în prezent au fost instruite 36 de
persoane din grupul ţintă al proiectului.
GRUPA 1:
BRÎNZARU Ştefan-Florin
BUZATU Sorina
DINESCU Raluca
GRIGORAŞ Daniel
MATESCU Gheorghe
NICOLAE Doru-Gabriel
NIŢU Silvia Claudia
OLARU Ştefan-Cătălin
RUGESCU Mihai-Dragoş
TRIŞCĂ Alexandra-Iulia
VELICU Gabriela Violeta
ZAHARIA Cristina-Mihaela

GRUPA 2:
BUDULACHE Cristina-Mihaela
CRISTEA Daniel
DRAGNEA Daniel
DUMITRESCU Eduard-Valentin
FLUERARIU Gabriel Marian
IONICĂ Dumitru-Mihail
NICULESCU Alina-Ioana
PETRACHE Valentin
TÂRŢAN Iulian
TRUŢĂ Matei-Anton
VÂRBAN George Mihail
GRUPA 3:
Bruda Camelia
Constantin Florentin
Hagiu Elena
Herisanu Razvan
Hurmuzescu Claudia Maria
Iordache Constantin
Oancea Cristian
Lixandru Sandel
Nicolae Ion
Papasima Daniela
Paun Adi
Roboiu Andreea-Cristina
Toader Roxana
În luna iunie va fi instruită ultima grupă
de cursanţi, urmând a fi organizată o sesiune
de evaluare a competenţelor dobândite de
participanţii
la
programul
de
formare
profesională, primii 10 clasaţi fiind premiaţi.
Echipa de management
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