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Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În perioada 5-16 martie 2012, la sediul

• Obiectivul

secundar

al

interviului

Mediafax, au avut loc sesiunile de consiliere și

semistructurat

orientare profesională pentru persoanele participante

experiența generală a participanților pentru a

la proiectul “Jurnalism cetățenesc -

le oferi apoi acestora opțiuni de orientare

Șansa pentru

ocupare - JETOP”.

a

fost

de

a

identifica

profesională personalizate.

Această activitate a fost organizată cu scopul
de a dezvolta atât încrederea de sine cât şi abilităţile
membrilor grupului țintă. Sesiunile

s-au finalizat cu

elaborarea unor fișe individuale care conţineau un
scurt profil de personalitate, recomandări şi obiective
profesionale pentru fiecare participant în parte.
Ca metodologie de organizare a sesiunilor de
consiliere și orientare profesională

s-au folosit

interviul semistructurat și un chestionar cu întrebări
deschise și întrebări cu răspunsuri alternative.

Obiectivele interviului semistructurat:

•

Deoarece pierderea serviciului și schimbarea
locului de muncă este unul dintre cei mai importanți

Obiectivul

principal

a

fost

de

a

descoperi

experiența relevantă pentru ocupaţia de fotograf a
participanților și de a obține cât mai multe
informații definitorii despre fiecare membru al
grupului țintă.

factori de stres, în cadrul sesiunilor de consiliere și
orientare profesională organizate s-a avut în vedere o
modalitate de intervievare cu accent pe partea
umană, empatică, bazată pe întelegere și susținere
emoțională.
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Sesiunile de consiliere și orientare profesională satisfăcătoare
s-au desfășurat pe trei etape:
1. Explorarea

situaţiei

competențele profesionale și abilitățile dezvoltate în

personale

a

fiecărui

S-a realizat o analiză a stadiului în care se
fiecare

timp de către participanți.
Totodată

individ

află

membru

al

grupului

țintă (perioada de negare, de furie, de tristețe,
dezamăgire şi incapacitare

experiență de muncă în general,

sau de acceptare) cu

participant

a
de

fost

analizată

înscriere

în

motivația

proiectul

fiecărui

“Jurnalism

cetățenesc - Șansa pentru ocupare - JETOP” .
În cadrul interviului s-a urmărit în special şi
identificarea

urmatoarelor

scopul de a genera o mai bună acceptare de

membrilor

grupului

sine în randul participanţilor și de a forma o mai bună

creativitate,

relație consilier - consiliat.

curiozitate,

în

ţintă:

flexibilitate,
fire

calităţi

artistică,

rândul

sociabilitate,
de

initațivă,

imaginație,

rezistență

spirit

a situații stresante;
Prin interviu s-a urmărit să se afle şi felul în care
membrii grupului ţintă și-au ales meseria – factori
motivatori externi și/ sau interrni.
3. Consilierea şi orientarea profesională
Prin

intermediul

acestei

etape

s-a

oferit

feedback personalizat fiecarui membru din grupul
țintă, pe baza informațiilor colectate în urma
interviului semistructurat.

2. Interviul semistructurat
Prin intermediul interviului s-a urmărit să se
descopere experiența relevantă pentru ocupaţia de
fotograf a fiecărui participant, dar şi cea mai
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În cadrul consilierii s-a pus accentul pe acele
calități

În luna martie 2012 s-a continuat lucrul la

și abilități care îi pot ajuta pe participanți în dezvoltarea platformei web prin intermediul căreia

demersul de a deveni fotografi sau colaboratori part time. membrii grupului ţintă vor fi îndrumaţi în realizarea şi
Totodată a fost explorat orizontul de interes al

diseminarea producţiilor foto.

fiecărui membru al grupului țintă pe piata muncii, la
modul general, cu accent pe conștientizarea obiectivelor
de carieră pe termen scurt și/ sau termen lung.
Feedback-ul oferit a conținut și recomandări de
dezvoltare

a

anumitor

competențe

și

calități

ale

participanților și s-a încheiat cu încurajări pentru cele 53
de persoaneparticipante la sesiunile de consiliere si
orientare profesională.
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