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Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

În luna iunie a fost instruită cea de-a
Cursul are o durată de 56 de ore, este
IV-a grupă de curs.
structurat în 3 module şi se desfăşoară timp
de 9 zile lucrătoare consecutive.
Experţii desemnaţi de partenerul 1,
Fundaţia MediaPro, au format participanţii
Cursul cuprinde atât o componentă
din grupul ţintă folosind atât metodele teoretică, cât şi una practică şi vizează
prevăzute
de
legislaţia
formării obţinerea următoarelor competenţe:
profesionale a adulţilor ( livrarea informaţiei
pe baza unui suport de curs , expunerea, • comunicarea interpersonală
explicaţia, dezbaterea, brainstormingul, jocul • lucrul în echipă
de rol, studiul de caz, lucrul în echipă) cât şi • aprovizionarea cu materiale şi aparatură
specifică
instrumente inovative – platforma online de
e-learning, tutoriale video pentru cosolidarea • planificarea activităţii de fotografiere
noţiunilor predate, suport de curs în format • prevenirea şi combaterea situaţiilor de
risc
online, un forum pentru dezbatere şi
instrumente
de
prelucrare
online
a • aplicarea NPM şi NPSI
producţiilor fotografice.
• culegerea datelor necesare efectuării
lucrărilor fotografice
• pregătirea locului pentru fotografiere,
utilizarea aparaturii fotografice
• fotografierea / executarea fotografiilor
• prelucrarea şi finisarea fotografiei
digitale.
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De asemenea, în luna iunie a început
implementarea activităţii A11.3 Organizarea
unei sesiuni de evaluare a competentelor
dobandite in urma cursului de foto. În
acest sens au fost elaborate condiţiile de
participare şi criteriile de evaluare pentru
depunerea fotografiilor şi au fost publicate
pe platforma www.e-foto.scoalamedia.ro la
secţiunea Evaluare.
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,
creându-le astfel toate condiţiile de realizare
a aplicaţiilor practice.

Urmează ca în luna iulie, dupa
finalizarea evaluării producţiilor fotografice
furnizate de către participanti, primii 10
clasaţi în ordinea punctajului să fie premiaţi.
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