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Jurnalism cetățenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În perioada 1-31 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 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 4: 3 – 8 octombrie

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

Albulescu Mihnea-Alexandru
Armean Claudiu-Alexandru
Cristescu Răzvan Gabriel
Csaszar Eugen
Dumitrache Gheorghe
Eduţanu Liana
Ganciu Daniela-Petronela
Georgescu Eugeniu Mihai
Ghiţă Mihai
Ispas Georgeta
Matei Victor

Rolul acestui program de
formare este de a ameliora
nevoile de ocupare ale persoanelor înscrise în grupul
ţintă al proiectului. Prin intermediul cursului, formatorii
fundaţiei au pus la dispoziţie
Grupa 5: 10 - 15 octombrie
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Ganea Gabriela-Lucica
Iliosu Daniela
Mihaiu Daniel Vasile
Mina Valentina-Cristina
Mirică Dan-Alexandru
Munteanu Cristian
Neacşu Ion
Nechitescu Raluca
Negoiţă Lavinia-Nicoleta
Obreja Carmen
Paraschiv Octavian
Petcu Didina

fost parcurse trei module, În urma derulării programului
de
formare
din
luna
astfel:
octombrie, indicatorii coresModul 1: Formarea abilită- respunzători activităţii au
ţilor de comunicare efici- fost atinşi astfel:
entă a informaţiilor (zilele
- din cele 100 de persoane
1 şi 2)
previzionate spre a fi instru• Comunicarea eficientă a
ite, 37% au fost iniţiate peninformaţiilor;
tru ocupaţia de reporter;
• Comunicarea interperso- din cele minim 50 de pernală;
soane care, conform cererii
• Munca în echipă
de finanţare, trebuie să obţiModul 2: Documentarea nă un certificat CNFPA, 74%
şi planificarea activităţilor dintre participanţi au fost cer(ziua 3)
tificaţi în urma programului
de formare profesională.
• Documentarea necesară realizării materialelor; Dintre persoanele care au ab• Planificarea activităţilor cu- solvit cursul, 8 sunt încadrarente
te ca şomeri de lungă durată.
La recomandarea formatoModul 3: Producţie jurnarilor, cele mai bune proiecte
listică (zilele 4, 5 şi 6)
realizate de către participanţii la programul de formare
• Iniţierea subiectelor;
pentru ocupaţia de reporter
• Pregătirea şi realizarea
din luna octombrie au fost
materialelor jurnalistice
publicate pe website-ul proExamenele de absolvire iectului la secţiunea “Grup
s-au desfăşurat în zilele de ţintă” (http://www.scoalame8, 15, 22 şi 29 octombrie, în dia.ro/grupul-tinta.php ).

Grupa 6: 17 - 22 octombrie
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Mariniac Octavian
Novac Marilena
Petrulescu Alexandru
Pop Doina-Mihaela
Popescu Viorel
Rada Doina
Saşca-Libich Mihail Gabriel
Slăvilă Gabriel
Ştefanescu Stana

Grupa 7: 24 - 29 octombrie
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Grecu Cecilia-Nicoleta
Răduţă Raluca Elena
Romanescu Radu
Sîrbu Gabriela
Viţelaru Petruţ

lor jurnalistice dintre cursanţi
şi reprezentanţi ai domeniului media.

un conţinut teoretic şi un set
de aplicaţii practice pentru a
instrui şi motiva participanţii
să dobândească noi abili-

Pentru orice întrebări legate de proiectul “Jurnalism

În luna octombrie, au
fost formate 37 persoane,
tăţi şi competenţe. De asedistribuite în 4 grupe de curs,
menea, aceştia au facilitat
după cum urmează:
schimbul de opinii şi viziuni
asupra activităţii şi producţii- Cu fiecare grupă de curs, au

cetăţenesc - Şansa pentru
ocupare – JETOP” vă puteti
adresa expertului în comunicare Gulie Ana-Cristina, email: jetop@mediafax.ro, tel:
031 825 6437.

Pentru luna noiembrie au
fost planificate 3 sesiuni de
formare care vor începe în
datele de 31 octombrie, 7
noiembrie şi 14 noiembrie.
intervalul orar 17.00 - 20.00,
Mai multe detalii vor fi menîn prezenţa unei comisii forţionate în newsletter-ul proi
mate din 2 reprezentanţi ai
ectului din luna noiembrie.
Consiliului Naţional pentru
Formarea Profesională a
Adulţilor (CNFPA) şi un for- Echipa de management
mator din partea Fundaţiei Proiect
pentru Educaţie şi Dezvolta- POSDRU/106/5.1/G/75858
re MediaPro.

