Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Titlul proiectului: Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP
Axa prioritară 5. „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de
ocupare”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/106/5.1/G/75858

Interviu cu Bogdan IONIŢĂ, absolvent al programului de formare pentru
ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc –
Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 12-17 septembrie 2011

Bogdan Ioniţă a urmat cursul de reporter din cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru
ocupare-JETOP” şi a obţinut certificatul care îi completează pregătirea cu noua calificare.
Crede că la cursul de reporter a acumulat cunoştinţe care îi vor fi de folos şi l-au ajutat pe
partea de comunicare, însă doar în proporţie de 20 la sută îl vor ajuta să se angajeze în media.
Ar fi vrut ca la cursul de reporter să se pună mai mult accent pe partea practică decât pe cea
teoretică.
În opinia lui, în România, meseria de reporter este tratată cu superficialitate, iar jurnaliştii nu
cunosc legislaţia de care pot să profite şi nu au suficiente resurse pentru a face o schimbare.
Redăm integral interviul acordat de Bogdan Ioniţă în cadrul proiectului JETOP.
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.
BI: “Per total, impresia legată de participarea la cursul de reporter este plăcută. Pe alocuri,
însă, este nesatisfăcătoare, pentru că materia în sine nu era tocmai ce este necesar pentru a
înţelege ce trebuie să facă un jurnalist. Ar fi trebuit, de exemplu, să se pună mai mult accent
pe partea practică decât pe cea teoretică. Aş fi vrut să avem mai multe teme, să ni se dea mai
multe informaţii despre ce înseamnă cu adevărat meseria de reporter, să fim puşi în situaţia
de a crea articole sau comunicate, iar un reporter sau un redactor să fi venit şi să ne fi spus
ce am făcut bine şi ce nu.”
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2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
BI: „Cunoştinţele dobândite la cursul de reporter îmi vor folosi, dar cred că doar în proporţie
de 20 la sută mă vor ajuta să îmi găsesc un loc de muncă în media.”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
BI: “Opţiune mea este pentru o colaborare.”
4) Cunoştinţele acumulate au legatură cu specializarea dumneavoastră de bază şi le veti
putea folosi astfel sau le veţi pune în practică independent de această specializare?
BI: “Cunoştinţele de la cursul de reporter nu au nicio legatură cu specializarea mea de bază.
Ele au aplicabilitate mai mult în viaţa de zi cu zi, decât pentru a profesa. M-a ajutat acest curs
mai mult pe partea de comunicare.”
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?
BI: “Da. Înainte de a urma acest curs aveam impresia că reporterii sunt foarte slabi, dar după
ce am făcut cursul am ajuns la concluzia că sunt şi mai slabi. Cred că în România meseria
este tratată cu superficialitate. Jurnaliştii nu cunosc legislaţia de care pot să profite, nu au
suficiente resurse pentru a face o schimbare.”

