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ȘCOALA DE TELEVIZIUNE
JUNIOR
O companie New Education

ȘCOALA DE TELEVIZIUNE JUNIOR
este o divize a Școlii de Televiziune TUDOR VORNICU. Pornind de la
experiența de peste 6 ani și rezultatele unice ale sistemului nostru educațional
pentru adolescenți și adulți și răspunzând solicitărilor publicului, am fondat
STV Junior dedicată copiilor între 7 și 14 ani.


Am creat astfel un mediu stimulant în care copilul se dezvoltă social și
intelectual, jucându-se și învățând în același timp. Pentru aceasta
punem la dispoziția copiilor un sediu de 600 de metri pătrați care
cuprinde două platouri cu decoruri complete de știri, emisiuni, scenă,
simulare de exterior, echipate cu două regii de emisie, camere TV
broadcast și film, sisteme complete de sunet și lumini, grupuri de
editare video, studio de machiaj, studio foto, săli de clasă și ateliere.

O să descoperiți alături de noi, prin filtrul copiilor voștri, o lume fascinantă, în
care strălucirea prezenței pe ecran se împletește cu precizia și disciplina, o
lume în care totul pare și este o joacă, dar o joacă bine planificată. Îi vom
conduce pas cu pas prin lumea spectaculoasă a imaginilor și sunetului. .

TELEVIZIUNE + CENTRU MULTIMEDIA
Un complex cu nimic mai prejos decât multe televiziuni din România. Diferența
esențială este că aici totul este accesibil cursanților. Cursurile noastre sunt
concepute în așa fel încât componenta practică și experimentală să reprezinte
partea cea mai importantă. Copiii învață jucându-se, experimentând și
participând în mod direct la realizarea de jurnale de știri, emisiuni de
divertisment, filme de scurt metraj, ședințe foto, într-un mediu relaxat, vesel
și plăcut. Și fiindcă suntem în televiziune, cei mici își vor dezvolta spiritul de
echipă, camaraderia, vor învăța să-și învingă tracul și timiditatea și să-și lase
personalitatea și creativitatea să lucreze în voie.
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PROGRAMA
Programa este structurată ținând cont de durata atenției copilului și
oferă o continuă varietate pentru a-i menține interesul și entuziasmul.
Scopurile principale STV Junior sunt ca micuții să-și dezvolte curajul
de a-și exprima ideile în public în toate cele trei tipuri de limbaj verbal, non-verbal și para-verbal - cu claritate și structură; să învețe
secretele care se ascund în spatele producțiilor audio-vizuale; să
devină încrezători în sine, comunicativi și dezinvolți.

PREZENTARE TV
Tehnici și standarde de prezentare a știrilor și emisiunilor TV, dezvoltarea
trăsăturilor de personalitate și proiectarea lor pe ecran și dincolo de acesta.
Transmiterea credibilității, a siguranței de sine, calmului și empatiei. Controlul
și capitalizarea emoțiilor.

DICȚIE ȘI VORBIRE
Tehnici de pronunție, frazare și respirație. Controlul vocii și al intonației.
Corectarea defectelor de pronunție. Pronunția grupurilor de sunete dificile.
Modificarea intensității, interpretării, vitezei și volumului vocii în funcție de
text
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ACTORIE
Elemente de actorie și mișcare scenică. Poziționarea în decor și în fața camerei
de filmat. Controlul limbajului corporal în funcție de încadratură și unghiul de
filmare. Expresivitatea discursului și a dialogului. Relaționarea cu partenerii de
emisiune și invitații.

PUBLIC SPEAKING
Tehnici și exerciții de vorbire în public. Arhitectura discursului și captarea
interesului audienței. Tehnici și metode de prezentare pe teme date.
Deprinderea cursivității în vorbire și eliminarea tracului.

PROIECTE ȘI APLICAȚII: ÎNVEȚI FĂCÂND, TE JOCI ÎNVĂȚÂND
Proiectele și aplicațiile practice au rolul de a reproduce cât mai fidel mediul
unei televiziuni sau al unui post de radio și de a-l familiariza pe cursant cu
condițiile și limitările unei producții de televiziune. Majoritatea proiectelor și
aplicațiilor se desfășoară integrat, aceasta însemnând că toți cursanții lucrează
împreună, în echipă, pentru succesul produsului finit. Aceste activități cresc în
Complexitate pe măsură ce cursantul acumulează abilități și cunoștințe.

UNDE: În spațiile STV sau în locație
TIPURI DE PRODUCȚII: Jurnale de știri, talkshow-uri, emisiuni de

divertisment, micro-reportaje, filme de scurt metraj
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LOGISTICĂ: camere video, kit-uri de teren, sunet, lumini, grupuri

de editare video/audio, regie de montaj
SCOP: Sedimentarea cunoștințelor, creșterea capacității de

organizare, creșterea spiritului de inițiativă, familiarizarea cu
mediul de producție, creșterea capacității de rezolvare a
problemelor
HAND-OUTS: Cursanții vor primi pe suport digital toate

materialele audio/video/foto la producatia cărora au participat

O EXPERIENȚĂ INEGALABILĂ! SINGURA
ȘCOALĂ DE TELEVIZIUNE CU PROPRIUL
POST TV, CU PROGRAME REALIZATE ȘI
PREZENTATE DE COPII!
Școala de Televiziune Junior este singura școală de gen din România
care oferă spațiul și dotările specifice unui centru media. Totul a fost
creat și organizat având în vedere două scopuri principale: să oferim
copiilor o experiență cât mai aproape de lumea reală a televiziunii și să
le dăm posibilitatea de a beneficia de lucrul nemijlocit în decoruri și cu
aparatura. La STV Junior nu există politica lui ”merge și asa”. Totul
este real, palpabil, utilizabil și, mai ales, sigur.
Din punctul de vedere al dotărilor materiale și al spațiilor de studiu și
de lucru, Școala de Televiziune Junior este unică în România și, din
câte știm, și în Europa Centrală și de Est.
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HAPPY NEWS! JURNAL DE ȘTIRI AL STV
JUNIOR LA PRIMA TV

CURSANȚII STV JUNIOR PRODUC ȘI PREZINTĂ UN JURNAL DE
ȘTIRI DIFUZAT SĂPTĂMÂNAL DE POSTUL PARTENER PRIMA TV.
Format: Emisiune informativă cu doi prezentatori și 26-28 de reporteri
de transmisii live. Prezentare video si transmisii simulate de la fața
locului.
Tehnică și scenografie: Camere video și teleprompter, regie de montaj,
sistem de sunet și lumini, decor și suprafață chroma green. Conceptul
permite apariția unui număr de 30 de cursanți în fiecare emisiune. Cei
mai performanți cursanți sunt selectați ca prezentatori.
Broadcast: Televiziunea PRIMA TV, spațiu de emisie dedicat în fiecare
sâmbătă între 10 și 10.30
Sediu: Peste 600 mp de spații, 2 platouri (știri și programe), 3 săli de
clasă, 1 studio foto, 2 studiouri de make-up, studio
înregistrare/procesare audio
Tehnică: 2 regii de emisie/montaj, 8 grupuri editare video nonlineara,
12 camere video TV, 1 cameră cinematografie 4K, 3 telepromptere, kituri de teren, kit de transmisie live, aplicație NewsDesk pentru știri
Parteneri: Casa de producție STV Productions, Prima TV, agenții de
publicitate, agenții de casting.

5

TRAINERI
Consecvenți metodelor didactice moderne, am ridicat bariera dintre
catedră și cursanți. Relația între cursant și trainer este cea dintre
mentor și discipol, bazată pe încredere, prietenie, deschidere și
colaborare. Trainerii noștri sunt personalități din lumea televiziunii și a
filmului, realizatori de emisiuni pentru copii, actori, specialiști în
pedagogie.
Misiunea pe care și-a asumat-o fiecare dintre ei este aceea de a crea o
experiență unică și folositoare pentru copii. Trainerii STV Junior sunt
certificați de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
De-a lungul timpului trainerii noștri au avut de dat, în fiecare an, cel
mai greu examen: acela al exigenței cursanților.
Și l-au luat de fiecare dată. Cu 10.

PARTENERI
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