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Interviu cu Eleonora ARBĂNAŞ, 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.
EA: „Un curs foarte condensat predat într-un timp extrem de scurt. Pentru cei cu
probleme de comunicare este inutil. În ce mă priveşte, structurarea cursului pe module mi-a
facilitat modul de abordare jurnalistică care nu-mi erau foarte clare înainte de participare.”
2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
EA: „Percepţia ştirilor şi

relatărilor jurnalismului de informare este alta. După

obţinerea certificatului, sper să aplic cunoştinţele în jurnalismul online (despre care din
păcate nu a mai fost timp să detaliem în cadrul cursului).”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
EA: 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?
EA: „Nu au legătură directă, dar experinţa şi cunoaşterea unui domeniu /unor domenii
fac ca informaţia jurnalistică să fie corect transmisă şi totodată să fie pertinentă. Sper să pot
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combina cunoştinţele mele din domeniul tehnic, juridic şi istoric cu jurnalismul comunitar
(cetăţenesc) de informare/opinie...”
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?
EA: “Nu m-am gândit, dar cu siguranţă mi-am dorit acest lucru. Nu mi-am imaginat
altfel decât aşa cum este. Prcepţia este însă puţin modificată. Privesc ,analizez,corectez în
cunoştinţă de cauză,uneori chiar cu ochiul criticului.”

