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Interviu cu Valentina Daniela CHIŢU, absolventă a programului de formare
pentru ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism
cetăţenesc – Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 19-24 septembrie 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.

VDC: Impresia generală este foarte bună, formatorii au exploatat la maxim timpul
avut la dispozitie. Cursul a fost bine structurat şi probabil că şi acesta este unul
dintre motivele pentru care am reusit să învăţ multe într-un timp destul de scurt. În
general a fost pe măsura aşteptarilor mele.
2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
VDC: Pe lângă informaţiile specifice de jurnalism am acumulat şi altele care pot fi
valorificate şi în alte domenii. Sunt sigură că acest curs îmi va folosi şi a meritat pe
deplin să îl urmez.
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
VDC: „Mă gândesc la o colaborare în domeniul media, însă eu sunt de profesie
istoric şi va trebui sa le îmbin cumva.”
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?
VDC: „Există o legatură şi anume documentarea, importanta atât în jurnalism, cât şi
în istorie. Probabil că pot să mă specializez în subiecte cu subiecte de istorie. Am
luat în calcul asta.”
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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?
VDC: „Nu m-am gândit niciodată însă a fost o oportunitate pe care nu am vrut să o
ratez. Domeniul jurnalismului este mai clar acum, am înţeles mai bine branşa
gazetarilor. Acum mă orientez mai uşor, şi pot să aplic ce am învăţat în mai multe
domenii.”

