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Interviu cu Dorel VOICU, absolvent al programului de formare pentru ocupaţia
de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc – Şansa
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.
DV: Am participat 100% si mi-a plăcut foarte mult. Impresia mea este una foarte bună, mai
ales că am avut şi doi formatori de la care am învăţat foarte multe, într-un timp destul de
scurt.

2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat
următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
DV: Absolut nu ştiu acum dacă şi cum voi putea folosi cunoştinţele de reporter, poate îmi
voi deschide un site în care să spun ce am făcut eu şi ce voi face, un fel de site de prezentare
personală.

3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
DV: Nu ştiu dacă pot să mă descurc independent, mai ales dacă ar fi vorba despre o
activitate de reporter. Sunt mult mai atras de o colaborare şi pentru că înţeleg că trebuie să
mă sprijin pe ceva în această activitate.

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?
DV: Nu au nicio legătură, dar asta a fost o oportunitate. Am rămas cu informaţii şi cunoştinţe
pe care le voi putea folosi în orice alt domeniu care implică într-un fel sau altul comunicarea
scrisă.
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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?
DV: Înainte nu m-am gândit niciodată la asta. Percepţia mea asupra branşei nu s-a schimbat,
ci s-a modificat total, acum am o imagine mult mai apropiată de realitate.

