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Interviu cu Gabriela Sîrbu, absolventă a programului de formare pentru
ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc –
Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 24-29 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.
GS: Participarea la cursul de reporter a fost o experienţă plăcută pentru mine, deşi mă
aşteptam la acumularea de cunoştinţe mai vaste în acest domeniu sau la o perioadă mai
întinsă a cursurilor, tocmai pentru a dobândi cât mai multe informaţii. Poate că sunt eu
obişnuită cu alte moduri de dobândire a cunoştinţelor, în principiu mai dificile decât ceea ce
ne-aţi oferit dumneavoastră, dar apreciez mult faptul că m-am confruntat cu elemente noi, la
care nici nu mă gândisem vreodată. Deci, sunt plăcut impresionată de această experienţă, de
toate persoanele cu care am luat contact în cadrul acestui proiect şi care ne-au explicat cu
profesionalism tot ce aş fi vrut să aflu despre această meserie, în mod special doamna
profesor Liana Ionescu, doamna Gabriela Ralea şi toţi ceilalţi.

2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
GS: Toate cunoştinţele dobândite la acest curs îmi folosesc deja pe plan profesional, fiindumi recunoscute competenţele în materie de comunicare şi luarea deciziilor, motiv pentru
care aştept o confirmare pentru un post important într-o instituţie de stat. Competenţele
dobândite în cadrul unei instituţii ca Fundaţia Media Pro nu pot fi trecute uşor cu vederea,
deci sunt considerate transferabile în orice domeniu, întocmai ca o specializare.

3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
GS: Sincer nu aş opta pentru o activitate independentă, cunosc dificultăţile ce decurg din
aceste activităţi, dar o colaborare ar fi mai potrivită pentru mine.
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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?
GS: Specializarea mea de bază este cea de jurist şi aşa cum am explicat mai sus,
competenţele dobândite, dar şi toată această experienţă mi-au deschis noi orizonturi în plan
profesional şi m-au ajutat să-mi planific mult mai uşor activităţile pe care doresc să le
intreprind.

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?
GS: Nu m-am gândit niciodată că voi dobândi cunoştinţe de reporter. Am fost cândva
interesată să cunosc mai multe aspecte ale acestei profesii, dar, în general ne canalizăm
obiectivele după ce ni se oferă mai sigur. Mi-ar fi plăcut să devin un jurnalist de presă scrisă
sau de investigaţii, consider că sunt un om receptiv, în permanenţă dornic de cunoaştere,
dar mai ales îmi plăcea să scriu. Acum, trecând prin toată această experienţă pot spune că
nu mi se mai pare atât de "departe" acest obiectiv.

