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Interviu cu Bianca Ioana COCRIŞ, 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.
BIC: „Această participare la cursul de reporter în cadrul proiectului JETOP a reprezentat
pentru mine o importantă oportunitate pentru întărirea experienţei profesionale în domeniul
jurnalismului, dar şi o bună metodă de acumulare de noi cunoştinţe referitoare la întreg
domeniul media.”
2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
BIC: „Activitatea desfăşurată la curs s-a bazat pe o parte de teorie, dar şi pe o parte de
practică, analize de caz şi exerciţii, documentări şi discuţii libere, care au avut un rol foarte
important în fixarea cunoştinţelor dobândite. Aşadar, cursul a fost unul complex, cu o teorie
bine structurată şi cu o parte practică amplă, iar maniera în care a fost realizat a reuşit să mă
ajute în formarea unor noi abilităţi utile în cariera oricărui viitor jurnalist de succes.”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
BIC: O activitate desfăşurată în mod independent, în domeniul mass-media, nu intră în lista
mea de opţiuni.
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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?
BIC: „Problema cerinţelor pe care le impune meseria de jurnalist este în stransă legătura cu
cea a pregătirii profesionale a jurnaliştilor. Facultatea pe care am absolvit-o este cea de
Jurnalism, iar opţiunea mea se îndreaptă clar în această direcţie.”
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?
BIC: „În opinia mea, pentru un viitor jurnalist, testul cheie constă în identificarea unui liant
care să reuşească să îmbine perfect atât talentul vocaţional, cât şi cunoştinţele specializate
domeniului media. Cursul de reporter, din cadrul proiectului JETOP a reprezentat tocmai
acest liant în înţelegerea şi conturarea acelor aptitudini şi puncte forte care sunt esenţiale şi
necesare în facilitarea succesului în profesia de jurnalist.”

