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Şansa pentru ocupare – JETOP”
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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.

MV: Cursurile au fost foarte bine organizate, iar suportul de curs a fost de asemenea foarte
interesant. Cred că ţinta propusă de organizatorii cursurilor a coincis cu ceea ce ne doream
noi, cursanţii. Am fost foarte multumită, însă nu este mai puţin adevărat că perioada de
acumulare a cunoştinţelor a fost scurtă pentru noţiunile predate.

2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
MV: Deocandată nu ştiu, poate doar dacă mă voi număra printre cei zece care vor fi angajaţi
la finalul proiectului… Sau poate îmi voi face un blog!

3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
MV: Clar aş opta pentru o colaborare, activitatea independentă, în orice domeniu, este prea
riscantă.

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?
MV: Nu prea, eu sunt economist de profesie, am terminat o facultate cu profil economic.
Omul cât trăieşte speră şi învaţă, deci sigur voi folosi ce am învăţat cel puţin în viaţa de zi cu
zi, dacă nu şi în altă activitate.
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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?
MV: Nu m-am gândit, însă acum îmi pare bine că am avut această ocazie. Am înţeles mai bine
că nu se poate face presă chiar oricum şi oriunde. Până la urmă este o meserie în care ai
nevoie de mai multă cultură şi de multe altele, nu este nici uşor şi nici nu se poate face după
ureche.

