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Interviu cu Dan Alexandru MIRICĂ, absolvent al programului de formare
pentru ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism
cetăţenesc – Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 10-15 octombrie 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.
DAM: „Cursul mi-a lasat impresii foarte bune, însă nici nu am avut aşteptări foarte mari.
Cursanţii şi trainerii au fost foarte implicaţi şi activi, iar cursul a fost suficient de interactiv .
Trainerii au făcut mai mult decât să predea pur şi simplu o materie. Am inteles acum
structura din spatele unui material de presa. Practic cursul a deschis multe usi pentru mine.”
2)Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat următor
pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
DAM: „Foarte multe din informaţiile primite îmi vor folosi şi mă vor ajuta. Mai simt nevoia să
scriu uneori şi poate îmi voi face un blog. Atunci informaţiile de la curs îmi vor fi de mare
ajutor. În plus, vrea să combin scrisul cu fotografia şi să pot livra, eventual, nu doar text, ci şi
fotografie de presă.”
3)Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
DAM: „Pe termen lung, sigur că mă gandesc la o colaborare. Sper să calatoresc mult şi să le
pot combina. Asta este de fapt ce imi doresc, să călătoresc, să scriu şi să fotografiez locuri
şi oameni noi.”
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?
DAM: „Nu mai mult decât deja v-am spus. În principal, sunt mulţumit că mi-am îmbunătăţit
partea de comunicare, la asta m-am şi gândit când am acceptat să particip la curs.”
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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?
DAM: „Mi-am dorit să particip la cursuri de acest gen. Acum, că am participat, înţeleg mai
multe din acest domeniu, în spatele unui material de presă stă multă muncă şi
responsabilitate.”

