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Interviu cu Mariana Carmen STAN, 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.
MCS: „Pentru mine chiar a fost o întâmplare fericită, întrucât am 48 de ani şi sunt şomeră de
un an de zile. Pentru mine acest curs a fost o provocare. Pe de altă parte am fost încantată
de-a dreptul de formatori şi de tot ce s-a întamplat acolo, în cadrul proiectului şi al cursurilor.
Cursurile au fost foarte bune, au avut atât informaţii, cât şi exerciţii practice.”
2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat următor
pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
MCS: „Mi-aş dori să lucrez în media şi să folosesc informaţiile acumulate, însă nu depinde
numai de mine. Dacă îmi voi găsi chiar şi o colaborare în domeniu... sigur că o voi accepta.”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
MCS: „Pasul următor ar fi o colaborare în domeniul media, însa este greu, nu ştiu dacă
momentan pot să îmi găsesc o slujbă în acest domeniu.”
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?
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MCS: „Nu are legătură cu specializarea mea de bază, însă aici am învăţat de fapt multe
lucruri legate de comunicare. Da, evident, voi folosi aceste lucruri şi în alte domenii.”
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?
MCS: „Nu am visat nicioadată că voi face un curs de reporter, însă nu percep diferit acum
activitatea de ziarist. Am persoane foarte apropiate care lucrează în domeniul gazetăriei şi
ştiam de la ei. Acum am aflat şi mai multe, chiar din interiorul acestei meserii. Am fost
fascinată de curs şi tot ce s-a întâmplat.”

