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Interviu cu Marilena NOVAC, absolventă a programului de formare pentru
ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc –
Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 17-22 octombrie 2011

1) Descrieţi-ne pe scurt impresiile legate de participarea la cursul de iniţiere pentru ocupaţia de
reporter în cadrul proiectului Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare – JETOP.
MN: Impresiile cu care am rămas sunt în general bune. Cred însă că orele au fost destul de
puţine pentru cantitatea de informaţie. Practic, în cazul meu, mi-am fixat şi teoretic
cunoştinţele practice pe care le aveam în domeniu. În câteva cuvinte, chiar m-a ajutat ceea
ce am învăţat aici.
2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat următor
pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
MN: Nu ştiu dacă am şanse atât de mari să le folosesc, dar sigur voi privi cu ochi mai
profesionişti ceea ce citesc şi ceea ce văd în media. Cursul a fost un suport foarte util pentru
mine. Aş vrea să mă reîntorc în mass media şi îmi doresc să fie pe puterea mea. Pot să fac
acest efort.
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
MN: Aş fi foarte multumită să revin în media şi mi-ar face o mare plăcere să fac asta. Nu ştiu
cum încă.
4) Cunoştinţele acumulate au legatură cu specializarea dumneavoastră de bază şi le veţi putea
folosi astfel sau le veţi pune în practică independent de această specializare?
MN: Nu are legatură cu activitatea mea de bază, chiar nici o legătură. Dar informaţiile pot fi
folosite în alte domenii.
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5) V-aţi gândit vreodată că veţi dobândi cunoştinţe de reporter? Cum v-aţi imaginat activitatea de
jurnalist şi în ce mod v-a influenţat percepţia participarea la cursul de reporter din cadrul proiectului
JETOP?
MN: Eu mi-am dorit să aflu informaţiile teoretice. Am fost şi sunt receptivă la ce se întamplă
în jurul meu. Dar voiam să mai spun ceva despre curs. A fost foarte bun, treaba bună se
cunoaşte!

