FORMULAR APLIKIMI
Për pjesëmarrje në projektin “Podcast JUVENIS”
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Emri
Mbiemri
Klasa
Tel.

X

XI

XII
Email

-Përshkruaj me pak fjalë veten, pasionet, dëshirat dhe ambiciet e tua.

-Trego cilat mendon se janë disa nga pikat e tua të forta.

-Trego cilat mendon se janë disa nga pikat e tua të dobëta.

-Në cilën kategori të projektit preferon të marrësh pjesë?
*info se çfarë është një podcast: shih në fund të dokumentit1
1. Kategoria e parë: Podcaster (mund të zgjedhësh më shumë se një)
Skenarist, ideator
Folës
Redaktor
2. Kategoria e dytë: Specialist i teknikës (mund të zgjedhësh më shumë se një)
Përdorues pajisjesh (mikrofon, kamera, kartë zëri etj.)
Përdorues programesh edituese (audio / video)

Podcast ENIS
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Kategoria 1 (Podcaster)
*Plotëso vetëm nëse ke zgjedhur elemente nga kategoria e parë (podcaster)
TEMA, IDEJA DHE FORMATI

Ke ti vetë ndonjë ide fillestare podcasti?
- Nëse po, përshkruaje me pak fjalë atë.*
*Asnjë ide nuk është e keqe, përderisa ke menduar me pasion për të.

Pesë formatet më të përdorura të podcastit janë: rrëfim, solo podcast, co-hosted, 1:1 intervistë,
panel podcast (*për më shumë info shih në fund të dokumentit).2
-Cili nga këto pesë formate i përshtatet temës dhe idesë që do të shtjellosh?

EKSPERIENCA

-Je përballur më parë me mikrofon, kamera apo dalje në publik?

-Mendon se je i/e aftë të krijosh një episod podcasti menjëherë apo ke nevojë për një
trajnim paraprak?
-Cilat janë çështjet mbi të cilat mendon se duhet të trajnohesh?
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BASHKËPUNIMI DHE PJESËMARRJA NË PROJEKT

-Trego disa nga arsyet që të shtyjnë të marrësh pjesë në këtë projekt?

-Cilat janë pritshmëritë që ke nga pjesëmarrja në këtë projekt dhe në veçanti, nga podcasti që
do të krijosh?

Në shumicën e rasteve podcasti është produkt i një pune të përbashkët.
Nëse aplikon si pjesëtar i një grupi, shëno emrat e anëtarëve të tjerë.1

Kategoria 2 (Specialist i teknikës)
*Plotëso vetëm nëse ke zgjedhur elemente nga kategoria e dytë (teknik)
EKSPERIENCA

-Ke përdorur (ose ke vënë në funksion) më parë mikrofon, kamera profesionale apo pajisje të
tjera audiovizuale?
-Nëse po, të ç’niveli janë aftësitë e tua me këto pajisje (instalim, funksionim, rregullim etj.)?

-Ke përdorur më parë programe (softe) të specializuara editimi audiovizual?
-Nëse po, cilat janë ato dhe të ç’niveli janë aftësitë e tua në përdorimin e tyre?

1

Secili anëtar i grupit do të shënojë emrat e pjesëtarëve të tjerë që të indentifikohet grupi.
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-Mendon se je i/e aftë nga ana teknike të prodhosh një podcast apo ke nevojë për një
trajnim paraprak?
-Cilat janë elementet mbi të cilat mendon se ke nevojë të trajnohesh (përdorim pajisjesh,
programesh etj.)?

BASHKËPUNIMI DHE PJESËMARRJA NË PROJEKT

-Trego disa nga arsyet që të shtyjnë të marrësh pjesë në këtë projekt.

-Cilat janë pritshmëritë që ke nga pjesëmarrja në këtë projekt?

1

Çfarë është një podcast?
Me pak fjalë podcasti është një seri episodesh të regjistruara në audio, të gjitha të fokusuara rreth
shtjellimit të një teme të caktuar, që ngjiten në platforma të dedikuara në web nga ku mund të
shkarkohen ose të dëgjohen on line. Zakonisht përdoren aplikacione të veçanta në telefon që të
mundësojnë shkarkimin ose dëgjimin e episodeve në çdo kohë që do (në ecje me kufje, në makinë
etj.).
2 Formatet më të përdorura të një podcasti janë:
1. Rrëfim (fiction / nonfiction)
2. Solo podcast (një folës që mban gjithë podcastin dhe flet për një temë të caktuar)
3. Co-hosted podcast (zakonisht dy folës që flasin dhe diskutojnë për një temë të caktuar)
4. 1:1 intervistë (për çdo episod të podcastit folësi interviston persona të ndryshëm)
5. Panel podcast (një folës që drejton podcastin dhe të ftuar të tjerë në formë paneli)
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