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Interviu cu Arrmeanca Ramona PUIA, absolventă a programului de formare
pentru ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism
cetăţenesc – Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 14-19 noiembrie 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.
ARP: Cursul a fost bun, mi-ar fi plăcut să dureze mai mult. Au fost acoperite multe
subiecte, nu numai cele din suportul de curs. Gabriela Ralea este un formator care a
ştiut să ne implice pe toţi în subiect, să ne facă să gândim dincolo de ceea ce
înseamnă o ştire.

2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
ARP: Aş vrea să pot spune că mă voi angaja în viitorul apropiat în acest domeniu,
dar ştiu că o săptămână de curs nu îmi este suficientă ca să fac faţă. Mai am multe
de învăţat. Următorul pas, zic eu, ar fi sa particip la concursul organizat de Mediafax
şi să dovedesc juriului şi în acelaşi timp şi mie, că am învăţat ceva şi merit să mă
numesc reporter.

3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
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ARP: Cum spuneam şi mai devreme, nu stăpânesc " meseria" şi cred că am nevoie
să colaborez cu oamenii, să stau pe lângă cei cu vechime în media ca să învăţ de la
ei.
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?
ARP: Nu au nicio legatură, asta nu înseamnă că nu le voi folosi de câte ori voi avea
ocazia.
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?
ARP: Nu m-am gândit la asta până nu am avut ocazia sa fac acest curs. Credeam că
sunt un anti talent la scris, că îmi trebuie multe calităţi ca să fac un reportaj. Acum
sunt mai atentă la ce se întamplă în jurul meu, am învăţat că un reportaj se poate
face şi în piaţa Obor dacă ştii ce unghi să abordezi.

