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Jurnalism cetățenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

Modul 3: Producţie jurna- mate din 2 reprezentanţi ai
Consiliului Naţional pentru
listică (zilele 4, 5 şi 6)
Formarea Profesională a
•
Iniţierea
subiectelor; Adulţilor (CNFPA) şi un for• Pregătirea şi realizarea ma- mator din partea Fundaţiei
terialelor jurnalistice.
pentru Educaţie şi Dezvoltare MediaPro.
Examenele de absolvire
s-au desfăşurat în zilele de În urma derulării cursului de
17 septembrie, 24 septem- reporter din luna septembrie,
brie şi 2 octombrie, în inter- indicatorii
corespunzători
valul orar 17.00 - 20.00, în activităţii de formare profeprezenţa unei comisii for- sională au fost atinşi astfel:
- din cele 100 de persoane previzionate spre a fi inGrupa 1: 12 – 17 septembrie
struite, 34% au fost iniţiate
pentru ocupaţia de reporter;
Arcuşi Marius Samuel
- din cele minim 50 de perBoştină Valentin
soane care, conform cererii
Grigore Ioana-Daniela
de finanţare, trebuie să obţiGuschievici Lucia
nă un certificat CNFPA, 64%
Hagiu Maria
dintre participanţi au fost cerHociung Marian Marinel
tificaţi în urma programului
Ilie Jeni-Carmen
de formare profesională.

În perioada 1-30 septembrie 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

cât mai activă cursanţilor, au
asigurat dialogul acestora cu
persoane reprezentative ale
sectorului media şi au susţinut cursanţii în elaborarea
adecvată a unor proiecte
pornind de la genurile jurnalistice predate. În luna septembrie, experţii au format 34
persoane, distribuite în 3 grupe de curs, după cum puteți
urmări în tabelele alăturate.
Cu
fiecare
grupă
de

Ioniţă Bogdan Mihail
Neagu Raluca Gabriela
Rădulescu Anca-Iuliana
Szekely Ana Maria
Tudorica Mirela

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.
Formatorii desemnaţi de fundaţie au pregătit un conţinut
teoretic şi mai multe aplicaţii
practice atractive, pentru a
încuraja o participare cât mai
numeroasă a persoanelor înscrise în grupul ţintă al proiectului. Aceştia au creat un
context pentru o participare

Dintre persoanele care au
absolvit cursul, 3 sunt încadrate ca şomeri de lungă durată.
La recomandarea formatorilor, cele mai bune proiecte

curs,
au
fost
parcurse trei module, astfel:
Modul 1: Formarea abilităţilor de comunicare eficientă a informaţiilor (zilele
1 şi 2)
• Comunicarea eficientă a
informaţiilor
• Comunicarea interpersonală;
• Munca în echipă;
Modul 2: Documentarea
şi planificarea activităţilor
(ziua 3)
• Documentarea necesară realizării materialelor;
• Planificarea activităţilor curente.

Grupa 3: 26 septembrie - 2 octombrie
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Budeanu Petre
Burchilă Mihaela Alina
Busuioc Elena-Izabela
Călin Corneliu Toni
Cazan-Zarzalin Maria
Cernat Gheorghe
Chiriţă Niculina
Chiriţescu Ovidiu
Cocriş Bianca Ioana
Marin Mirela-Alexandra
Predan Maria-Mirela

Grupa 2: 19 - 24 septembrie
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Andreca Viorel
Arbănaş Eleonora
Bălan Ana Maria
Banu Alexandru
Chiţu Valentina-Daniela
Oprea Ion-Claudiu
Şoldan Nicolae
Stan Mariana Carmen
Ştefan Andreea
Stoian Mariana
Stoica Mihaela

realizate de către participanţii la programul de formare
pentru ocupaţia de reporter
din luna septembrie au fost
publicate pe website-ul proiectului la secţiunea “Grup
ţintă” (http://www.scoalamedia.ro/grupul-tinta.php ).

Pentru luna octombrie au
fost planificate alte 4 sesiuni
de formare care vor începe
în datele de 3 octombrie,
10 octombrie, 17 octombrie
şi 24 octombrie. Mai multe
detalii vor fi menţionate în
newsletter-ul proiectului din
luna octombrie.

Pentru orice întrebări legate de proiectul “Jurnalism Echipa de management
cetăţenesc - Şansa pen- Proiect POSDRU/
tru ocupare – JETOP” vă 106/5.1/G/75858
puteti adresa expertului în
comunicare Gulie Ana-Cristina, e-mail: jetop@mediafax.ro, tel: 031 825 6437.

