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pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 31 octombrie – 5 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.
LS: Cursul mi s-a părut concentrat, bine structurat şi a combinat optim teoria cu practica.
Din acest motiv cursul nu a fost plictisitor, ba chiar ne-a stimulat prin concursuri şi jocuri
între cursanţi. Formatorii au fost deosebiţi, atât profesional cât şi uman, s-au apropiat de noi
şi au reuşit să ne stimuleze să acumulăm cât mai multă informaţie.Dar să ştiţi că au fost
foarte multe de asimilat.

2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
LS: Cel mai mult cred că voi folosi cunoştinţele dobândite în viaţa reală, având în
vedere cât de importantă este comunicarea. Sunt încântat că am descoperit că am o
mare parte a calităţilor unui bun comunicator. Sper să pot folosi aceste cunoştinţe la
un loc de muncă, dacă aş reuşi să îmi găsesc ceva pe comunicare sau jurnalism.
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
LS: Nu, este sigur că nu iau în calcul vreo activitate independent, în primul rând din
cauza vârstei. La o colaborare sunt foarte deschis, da!
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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LS: Nu, nu au legătură cu specializarea mea, eu am terminat acum mulţi ani
Politehnica, TCM. La fel cum vă spuneam, voi folosi aceste cunoştinţe în viaţă, acum
cred că pot să comunic mai bine indiferent de situaţie. Dar, pe de altă parte, mi-ar
plăcea să fiu cronicar sportiv, aşa cum visam în tinereţe, mai ales că sunt pasionat
de sport şi am şi un background informaţional în acest domeniu.
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?
LS: Nu m-am gândit niciodată la asta, poate doar în tinereţe, dar atunci era altă
situaţie. Vizavi de percepţia mea asupra domeniului mass-media, ea s-a schimbat
puţin ca urmare a participării la cursul de reporter, însă tot mai sunt intrigat de
anumite lucruri care se întâmplă în televiziuni, de exemplu. Pot să spun că totuşi am
înţeles mult mai multe, dar tot nu pot fi de acord în principiu cu ceea ce fac unele
emisiuni TV.

