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Interviu cu Răzvan CRISTESCU, absolvent al programului de formare pentru
ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc –
Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 3-8 octombrie 2011

Răzvan Cristescu a urmat cursul de reporter din cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc - Şansa
pentru ocupare-JETOP” şi a obţinut certificatul care îi completează pregătirea cu noua calificare.
A găsit la cursul de reporter răspunsuri la întrebări şi şi-a dezvoltat abilităţile de comunicare.
Crede că atât el, cât şi colegii lui au fost priviţi ca veritabili interlocutori, fiind un curs interactiv.
Vrea să folosească informaţiile de la curs ca un plus în cariera personală, la publicarea unor
lucrări de specialitate.
Dacă ar alege să lucreze în mass-media, şi-ar dori o colaborare.
Redăm integral interviul acordat de Răzvan Cristescu în cadrul proiectului JETOP.
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.
RC: „Impresiile au fost deosebite, am avut parte de doi lectori cu foarte multă experienţă.
Cursul a fost interactiv, iar fiecare participant nu a fost privit ca un şcolar clasic, ci ca un
veritabil interlocutor. S-a permis o privire de ansamblu asupra activităţii jurnalistice, iar cei
care au veleităţi pentru această meserie au putut să şi le evidenţieze în cadrul cursurilor. Au
existat multe întrebări, nelămuriri ale omului care nu are de-a face cu presa care au fost
lămurite. Părerea mea este că fiecare a plecat de la acest curs cu ceva învăţat, cu informaţii
utile propriei abilităţi de a activa în acest domeniu.”
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2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
RC: „Voi folosi informaţiile de la cursul de reporter, dar nu cred ca voi activa în domeniul
media. Am mai avut lucrări publicate, în domeniul juridic, la care am colaborat. Consider că
informaţiile de la curs mi-au dezvoltat anumite abilităţi de comunicare a unor idei, de
subliniere a unor idei, de punere în pagină. Un plus în cariera personală, fără a mă rezuma la
activitatea media.”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
RC: „Aş opta pentru o colaborare în domeniul media”.
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?
RC: „Mă ajută în specializarea mea, pentru că voi continua să public o serie de lucrări de
specialitate.”
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?
RC: „Mi-am imaginat activitatea de jurnalist aşa cum a fost prezentată la curs. Nu există
diferenţe între ceea ce ştiam înainte despre activitatea de jurnalist şi informaţiile pe care leam primit la curs.”

