
  



Copyright 2009 Zack Baddorf şi Anca Sandu.  
Toate drepturile rezervate. 
 
Editori: Zack Baddorf, Anca Sandu 
Designer: Zack Baddorf 
Copertă: Cosmin Epureanu 
Colaboratori: Dan Atherton, Zack Baddorf, Olivier Boulot, 
Joel McClurg, Anca Sandu, Elie Teichman 
Traducere din limba engleză: Atena Achirei, Elena Creangă, 
Elisabeta Dulceanu, Irina Iuliana Dumitrescu, Ioana Gabriela 
Gorgoi, Christine Bianca Hanganu, Beatrice Manolache, Dorin 
Nicolae Tecuceanu, Roxana Udrea, Oana Alina Zamciuc, 
Bianca-Lidia Zbarcea 
 
Baddorf, Zack, 1983 –  
Sandu, Anca, 1976–  
„Cum să conduci un ziar în şcoala ta”: un ghid dedicat elevilor 
de liceu şi profesorilor pentru a-şi conduce propriul ziar al 
şcolii: o resursă importantă ce le conferă elevilor cunoştinte 
de bază în domeniul jurnalismului / Zack Baddorf şi Anca 
Sandu 
 
Editura TEHNOPRESS 
Str. Pinului nr. 1A 
700109 Iaşi, România 
Tel./Fax : 0232 260092 
E-mail : tehnopress@yahoo.com 
www.tehnopress.ro 
 
ISBN : 978-973-702-716-0 



CUPRINS 
 

Mulţumiri 

Despre Colaboratori  

Cum Începi 

Introducere 

Scrierea Hard News 

Relaţii publice 

Luarea unui interviu 

Cum Să Scrii Un Reportaj (Feature) 

Exprimarea În Scris A Unei Opinii 

Editarea Articolului 

Fotojurnalismul 

Aranjarea În Pagină 

Cum Să Gestionezi Un Ziar Al Şcolii 

Anexă 

Sursa Materialului 

i-iii 

iv-vii 

viii-x 

1-8 

9-25 

26-34 

35-39 

40-50 

51-54 

55-56 

57-80 

81-93 

94-104 

105-113 

114-115 

 
 
 
 
 
 



 



i Primii Paşi în Jurnalism 

 

MULŢUMIRI 
Tradus de Dorin Nicolae Tecuceanu din Slatina 

 
Această carte nu ar fi fost posibilă fără suportul generos al 

Asociaţiei Cuza. Această asociaţie din Bârlad, România, a 

sponsorizat imprimarea acestei cărţi pentru 100 de şcoli 

diferite de pe teritoriul României. Pentru aceasta nu le putem  

mulţumi îndeajuns. 

 

Mulţumesc, de asemenea, comunităţii din Bârlad pentru 

susţinerea acordată şi pentru acceptarea Taberei de 

jurnalism care a avut loc în vara anului 2009 în acest oraş şi 

pentru suportul de a realiza această carte. În mod special, 

domnului Primar al municipiului Bârlad, Constantin 

Constantinescu şi domnului viceprimar Traian Constantin 

Petcu, prin amabilitatea şi suportul cărora a fost posibil ca 

acest proiect să se desfăşoare la întregul potenţial în 

beneficiul elevilor din liceele din România. 

 

Îi sunt foarte recunoscător prietenului şi colegului meu, Joel 

McClurg, pentru ajutorul său. Foarte amabil, Joel a ajutat la 

convertirea prezentărilor de tip PowerPoint în formatul 

Microsoft Word. De asemenea, le mulţumesc următorilor 

elevi români pentru calitatea superioară a traducerii cărţii: 

Tecuceanu Dorin Nicolae din Slatina, Oana Alina Zamciuc din 

Botoşani, Irina Iuliana Dumitrescu din Bucureşti, Bianca-Lidia 

Zbârcea din Constanţa, Ioana Gabriela Gorgoi din Bucureşti, 

Roxana Udrea din Haţeg, Elena Creangă din Iaşi, Christine 

Bianca Hanganu din Târgu Neamţ, Beatrice Manolache din 
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Roman, Atena Achirei din Paşcani şi nu în ultimul rând 

doamnei profesor Elisabeta Dulceanu din Paşcani. 

 

Mulţumesc în mod special Oanei Alina Zamciuc și Biancăi-

Lidia Zbârcea, care au verificat ortografia întregii carţi. 

 

De asemenea, aş dori să îi mulţumesc Laurei Mironica, 

jurnalist român care lucrează in Focşani, pentru parcurgerea 

cărţii şi pentru ajutorul acordat în procesul de revizuire.  

Sugestiile dânsei privind modul de îmbunătăţire a cărţii au 

fost valoroase şi ne-a asigurat că această carte are 

aplicabilitate  în jurnalismul românesc. 

 

De asemenea, mulţumesc tuturor profesorilor români, 

colegei mele  Anca  Sandu,  voluntarilor Corpului Păcii S.U.A şi  

în  special doamnei Mihaela Paiş –director la Colegiul Tehnic 

„Al. I. Cuza” -  Bârlad care au organizat „Şcoala de vară a 

jurnaliştilor de mâine” în Bârlad. Totul a devenit posibil cu 

ajutorul vostru. 

 

Mulţumesc Corpului Păcii România şi angajaţilor Ambasadei 

S.U.A. pentru susţinerea lor necondiţionată pe perioada 

desfăşurării acestui proiect, pentru promovarea în mijloacele 

media locale şi naţionale şi pentru detaliile logistice. 

Totodată vreau să-i mulţumesc prietenului meu Viorel Sandu 

pentru sprijinul sâu. 
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În cele din urmă, aş dori să îi mulţumesc lui Mircea Sechelea 

de la TEHNOPRESS pentru ajutorul acordat în publicarea 

acestei cărţi. Bunătatea şi cooperarea lui au înlesnit acest 

proces. 

 

Pentru toţi aceştia, 
Întreaga mea recunoştinţă 
 
Zack Baddorf   
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DESPRE COLABORATORI 
 Tradus de Dorin Nicolae Tecuceanu din Slatina 

 
Listaţi in ordine alfabetică. 
 
Dan Atherton a lucrat în Corpul Păcii în Georgia şi România 
din 2007 până în 2009, spre a pune bazele unor comunităţi 
locale şi ONG-uri. El locuieşte acum în Washington, D.C. 
 
Înainte de a se alătura Corpului Păcii, a studiat comunicarea 
şi jurnalismul şi a lucrat în producerea de filme în Los 
Angeles.  
 
 Dan Atherton a dezvoltat secţiunea legată de macheta de 
paginare a acestei cărţi.  
 
 
Zack Baddorf este un voluntar în cadrul Corpului Păcii S.U.A. 
care predă engleză la Colegiul Tehnic l „Alexandru Ioan Cuza” 
în Bârlad. Înainte de a ajunge în România, a lucrat la radio şi 
ca foto-jurnalist liber-profesionist pentru o varietate de 
mijloace media independente, inclusiv pentru Radioul Public 
Naţional, Radio Pacifica în cadrul Secţiunii de Ştiri Radio cu 
Libertate de Exprimare, Radio France International şi Inter 
Press Service. A lucrat de asemenea cinci ani ca jurnalist 
militar, dintre care doi ani în Tokyo.  
 
A lucrat în aproximativ 25 de ţări, inclusiv Iraq, Afghanistan, 
Pakistan, Palestina, Kosovo şi în ţara controlată de rebeli, Sri 
Lanka. Fotografiile lui au apărut în publicaţii locale, naţionale 
şi internaţionale, inclusiv în Washington Post, TIME şi în 
Seattles Times. 
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Zack Baddorf, născut la Newark, Delaware, in Statele Unite 
ale Americii, a redactat o mare parte a informaţiilor din 
această carte din prezentările pe care el însuşi le-a pregătit 
pentru şcoala de vară a jurnaliştilor romani. 
 
Intenţioneză ca după ce îşi completează serviciul în cadrul 
Corpului Păcii în România   în toamna anului 2010 să –şi  
continuie studiile. 
   
 
Olivier Boulot este un computer developer liber-profesionist 
francez,  stabilit în Paris. A lucrat în Brazilia pentru mai mulţi 
ani ca fotojurnalist liber-profesionist. 
 
Olivier Boulot a dezvoltat secţiunea dedicată fotografiei din 
această carte.  
 
 
Joel McClurg este un voluntar în cadrul Corpului Păcii S.U.A. 
în Valea Jiului, România. Predă limba engleză  elevilor claselor 
IV - VII la Şcoala Generală Nr. 6, din  Petrila. În America, Joel a 
absolvit Universitatea din Denver cu o diplomă în Scriere 
Creativă, cu specializare în poezie. Apoi, Joel a lucrat ca 
meditator privat de limbă engleză, cercetând şi scriind 
ocazional „trivia,” şi a fost instructor de ski şi snowboard în 
Keystone, Colorado.  
 
Odată ce Joel îşi termină perioada de serviciu în cadrul 
Corpului Păcii, el se va întoarce în America pentru a absolvi 
şcoala şi pentru a urma un Masterat şi a primi acreditare 
profesională. Are aspiraţii pentru a lucra într-o zi pentru o 
organizaţie internaţională precum UNICEF sau Crucea Roşie. 
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A ajutat la convertirea cărţii în format Microsoft Word şi a 
dezvoltat secţiunea de reportaje.  
 
 
Anca Sandu este profesor de limba engleză la Colegiul Tehnic 
„Alexandru Ioan Cuza” din  Bârlad, România. Este o 
profesoară care îşi doreşte să ofere adolescenţilor pentru 
care lucrează toate posibilităţile de dezvoltare personală şi 
profesională şi de aceea iniţiază şi lucrează împreună cu alţi 
colegi proiecte naţionale şi internaţionale.  
 
 În anii studenţiei şi doi ani după absolvirea studiilor 
universitare,  a lucrat ca jurnalist la diferite publicaţii, dar şi 
ca realizator şi prezentator de emisiuni  televizate.  
 
Din 2008 colaborează cu reprezentanţi de la Corpul Păcii.  
 
Anca Sandu a  lucrat la editarea şi adaptarea traducerii din 
limba engleză în română şi a făcut anumite adăugiri și din 
experienţa personală. 
 
Îşi doreşte să facă mai mult pentru liceul unde lucrează, 
pentru elevii săi, pentru prieteni şi pentru familia ei.   
 
 
Elie Teichman a lucrat ca voluntar în cadrul Corpului Păcii 
S.U.A. din mai 2006 până în august 2009 în România, mai 
întâi ca și consultant în cadrul organizaţiei de servicii sociale 
„Inimă de Copil” din Galaţi. 
  
Înainte de a se alătura Corpului Păcii, a lucrat ca purtător de 
cuvânt pentru Senatorul S.U.A. Bill Frist în Washington, D.C. 
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Elie Teichman a ajutat la dezvoltarea secţiunii dedicată 
relaţiilor publice din această carte.  
 
Îşi doreşte să obţină o diplomă  în Dezvoltare Internaţională,  
în Statele Unite ale Americii şi speră să se intoarcă în 
România cât mai curând. 
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CUM ÎNCEPI 
Tradus de Dorin Nicolae Tecuceanu din Slatina 

 
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad a fost gazda 
unei tabere naţionale de jurnalism intitulată „ Şcoala de vară 
a jurnaliştilor de mâine” în perioada  25 iulie - 1 august a 
anului  2009, reunind 61 de liceeni şi 10 profesori  din 37 de 
oraşe ale  României.   
 
Tabăra a fost susţinută de un parteneriat solid între diferite 
instituţii precum: Primăria municipiului Bârlad, Colegiul 
Tehnic „Al. I. Cuza” din Bârlad,  Corpul Păcii S.U.A., Ambasada 
S.U.A.  de la Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, 
Televiziunea Media TV  şi Asociaţia Cuza.  Asociaţia Cuza este 
mândrul sponsor al acestei cărţi.  
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România a acreditat 
această activitate şcolară de vară.  
 
Scopul acestui eveniment a fost să le dezvolte adolescenţilor 
români abilităţile necesare pentru a realiza şi tipări un ziar în 
liceul propriu, dar şi de a le prezenta jurnalismul ca pe o 
potenţială carieră.  
 
Totodată, participarea la această activitate a făcut posibil ca 
barierele dintre profesori şi elevi sau dintre persoane din 
diferite culturi să dispară, formându-se o echipă diversă şi 
multiculturală, în care profesori, elevi români şi tineri 
americani au lucrat împreună pentru atingerea ţelurilor 
propuse.   
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Noi credem că munca jurnaliştilor este aceea de a găsi 
adevărul. Jurnaliştii din S.U.A., România şi din restul lumii 
trebuie să menţină independenţa şi trebuie să-i monitorizeze 
independent pe oamenii de la putere. Jurnaliştii îi servesc pe 
oameni şi trebuie să aibă o bază de abilităţi care le este 
necesară pentru a-şi duce la bun sfarşit responsabilităţile.  
 
Ne-am gândit să oferim o cale uşoară  elevilor  interesaţi,  
prin care să-şi reîmprospăteze amintirile despre informaţiile 
pe care le-au acumulat în timpul acelei săptămâni de şcoală 
de vară. Ideea de a trăi o astfel de experienţă în timpul mult 
doritei vacanţe şcolare a fost îmbrăţişată de mulţi tineri din 
liceele din România  care au aplicat pentru tabară.  
 
Din păcate, baza materială de care am beneficiat nu a permis 
acceptarea unui număr atât de mare de solicitanţi. Pentru 
aceştia, dar şi  pentru generaţiile viitoare de elevi jurnalişti şi 
îndeosebi pentru profesorii dedicaţi meseriei lor, am decis să 
publicăm această carte, însumând toată informaţia predată 
în tabără, necesară dezvoltării unei activităţi şcolare 
editorialiste.  
 
Această carte îţi pune la dispoziţie abilităţile necesare 
conducerii unei echipe de ziar de liceu. 
 
Sperăm că o vei găsi folositoare în publicarea ziarului tău de 
liceu.  
 
Mult noroc! 
 
Zack Baddorf şi Anca Sandu 
Bârlad, România 
Septembrie 2009   
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INTRODUCERE 
Tradus de Dorin Nicolae Tecuceanu din Slatina 

 
Media este pretutindeni.  
 
Ne înconjoară. Avem televiziune, radio, muzică, ziare, cărţi, 
reviste şi Internetul. Toate acestea sunt diferite forme de 
media care ne conectează cu propriile noastre comunităţi, 
dar şi cu restul lumii. Fără ele am fi izolaţi. Luând informaţii 
din diferite surse, aflăm despre opinii şi perspective diferite. 
 
Media ne înconjoară de mii de ani. Julius Cezar a creat 
buletinele cu anunţuri de la Senat. Oficialii chinezi au furnizat 
noutăţi despre conducerea Curţii în anul 200-300 dH. Însă 
abia în anul 1605 a fost creat ziarul modern, în Germania.  
 
În Afganistan, deşi un procent atât de mic, mai exact de 20%, 
dintre afgani ştiu să citească, există un număr aproximativ de 
265 de ziare.  
 
În Republica Democrată Congo, conform ştirilor locale, 
reporterii acuzaţi de „lansare de ştiri false, insultarea 
armatei, demoralizarea ţării, sau trădarea statului pe timp de 
război,” primeau pedeapsa cu moartea. 
 
Rusia a avut în 1991 cea mai mare circulaţie la nivel mondial 
pentru un singur ziar, săptămânalul Sovietic Argumenty i 
fakty. Zilnic se tipăreau 33,500,000 de copii.  
 
În Romania, din 2004, au fost 84 de ziare cu apariţie zilnică şi 
altele 2,036 tipărite periodic. Mulţi români, ca oriunde pe 
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glob, află ştirile de pe net, mai ales având în vedere că 7.4 
milioane de români au avut acces la net începând cu 2008.  
 
Constituţia României din 1991 aprobă libertatea de 
expimare, dar interzice „defăimarea ţării.” 
 

APLICAŢIE 

Discută următoarele: 
� Ce rol crezi că joacă media în România de astăzi? 
� Cum afectează o presă liberă democraţia? 

 
ELEMENTE DE ZIAR  
 
Articolele reprezintă primul şi cel mai evident element. 
Acestea pot include mai multe „hard” news importante, ca 
aceea din Figura 1, sau reportaje despre lucruri mai puţin 
importante.  

 

Figura 1 – 
 Acest articol despre 
capturarea lui Saddam 
Hussein este un 
exemplu de hard news. 
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Ai putea să incluzi şi anunţuri, documente oficiale cu 
schimbări în politicile şcolii, anunţuri publicitare pentru 
evenimentele din perioada următoare sau publicitate pentru 
o cauză anume. 
 
Pe lângă articolele despre ştiri, poţi să adaugi şi coloane de 
aviz, incluzând părerile autorilor de editoriale care scriu 
pentru ziarul tău. Unele vor fi cu experţi care vor discuta pe 
diferite teme, de exemplu sport. Altă posibilitate este să 
incluzi o coloană dedicată conducerii, cu directorul şcolii tale 
care va scrie în fiecare ediţie a ziarului.  

 
Figura 2 –Directorul Executiv al West Valley Family YMCA 
scrie o coloană lunară pentru newsletter-ul organizaţiei sale.  
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De asemenea, ar trebui să încerci să incluzi elemente 
distractive, ca desene, jocuri şi chestionare pentru a da 
cititorilor tăi liceeni o pauză.  
 
 

 
Figura 3 – Urgenţa, un newsletter public despre sănătate 
publicat în Barlad, România, a folosit un labirint intr-o ediţie 
pentru a le pune la dispoziţie cititorilor săi o pauză.  
 
 
De asemenea, încearcă să incluzi elemente artistice, ca artă 
grafică şi fotografii (Vezi Figura 4), în cât mai multe articole 
posibil pentru a-ţi face ziarul mai atrăgător şi pentru a ilustra 
povestea pentru cititorii tăi. 
 
În plus, ia în considerare o secţiune intitulată „Scrisori pentru 
editor” unde vei cere şi mai apoi publica scrisori de opinie de 
la cititori (Vezi Figura 5).  
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Figura 4 – Urgenţa se foloseşte de desene, artă grafică şi 
fotografii pentru a ilustra articolele lor, astfel ziarul devine 
mai interesant. 



Introducere 6 

 

 
 
Figura 5 – South Florida Sun-Sentinel publică scrisori către 
editor în fiecare zi pentru a-i implica pe cititori în publicaţie.  
 
 

APLICAŢIE 

Discută următoarele: 
� Ce vrei să pui în ziarul tău? 
� Ce fel de subiecte sunt interesante şi relevante 

pentru cititorii tăi? 
� Ce speri să realizezi prin intermediul ziarului tău? 

 
 Când te gândeşti să publici ceva în ziarul tău, întreabă-te 
întotdeauna: 

� Este necesar? 
� Este relevant? 
� Este interesant? 

 
Ziarul tău trebuie întotdeauna să informeze, să inspire şi să 
fie amuzant. 
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ETICA MEDIA 
 
În ultimii ani, titlurile de ziare sau de stiri prezintă – în mod 
abuziv şi abundent – conţinuturi jurnalistice tot mai 
degradate şi partizane. 
 
Unii oameni de presă au devenit, din jurnalişti credibili şi 
imparţiali, adevăraţi speculanţi de zvonurişi de vulgariăţi. Alţii 
au apărut în faţa publicului fără a fi pregătiţi în specialitate şi 
comportându-se ca “adevăraţi experţi.” 
 
Trusturile de presă au devenit “o bună afacere”, adresându-
se consumatorului şi nu cititorului şi promovând oamenii sau 
partidele politice.  
 
Din păcate, toate acestea au dus la degradarea imaginii 
presei, dar mai ales a rolului important pe care îl are în 
educarea şi informarea imparţială societăţii. 
 
Pornind de la faptul că jurnalismul are un impact public 
deosebit, cel care îmbrăţişează această breaslă trebuie să 
ţină cont de anumite reguli de conduită şi de comunicare. 
A fi un bun jurnalist înseamnă a fi un bun conoscător al 
condeiului şi un pasionat de moralitate.  
 
Jurnalistul este o persoană cu simt obiectiv, cu o permanentă 
sete documentare şi de analiză.  
 
El trebuie să prezinte realitatea într-o modalitate imparţială, 
să respecte adevărul şi principiile etice ale actului jurnalistic. 
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Un jurnalist trebuie să fie in slujba exclusivă a publicului 
cititor şi să-i prezinte evenimentele spre o informare corectă 
şi credibilă.  
 
Jurnalistul trebuie să nu prejudicieze viaţa personală, să 
respecte o limită in relatările faptelor şi să se supuna legii.  
 
El trebuie să cerceteze şi nu să plagieze anumite realităţi. 
 
Un jurnalist trebuie să aibă o cultură generală solidă şi 
capacitatea de a analiza şi de a modera raporturile sociale.  
 
El trebuie să formeze şi să cultive dorinţele cititorului. 
 
El trebuie să-şi repecte profesia, publicul şi chiar propria 
persoană. 
 
El trebuie să fie talentat, creativ şi un bun analist. 
 
Mai este mult de scris despre etica in media, dar acestea sunt 
elementele de bază care te vor ajuta să incepi. 
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SCRIEREA HARD NEWS 
Tradus de Oana Alina Zamciuc din Botoşani 

 

APLICAŢIE 

Găseşte o definiţie pentru 
� ştire  

Apoi uită-te la definiţia din dicţionarul de mai jos. 

 
Ştirea este o relatare de actualitate, nepublicată, a unui 
eveniment. Ştirea este ceea ce se întâmplă oamenilor. Ştirile 
reprezintă informaţii de care oamenii au nevoie. 
 
Ştirile sunt definite în dicţionar astfel:  
 
Informaţii despre evenimente recente sau curente, în special 
relatate de ziare, publicaţii periodice, radio sau televiziune. O 
prezentare a unei astfel de informaţii, ca de exemplu într-un 
ziar sau în cadrul unui buletin de ştiri. 
 
Indiferent cum le defineşti, ştirile ar trebui scrise pentru a 
informa, interesa sau în scop de divertisment, folosind 
material de actualitate, care este relevant pentru audienţa 
ta.  
 
Când estimezi ceea ce este demn de a fi considerat ştire, ai în 
vedere în primul rând dacă povestea prinde la un public larg 
şi este potrivită pentru toţi cititorii tăi. 
  
Există două tipuri diferite de ştiri. Hard news reprezintă 
informaţii necesare, în timp ce soft news reprezintă 
informaţii mai puţin importante, dar care, cu toate acestea, 
sunt interesante pentru cititori.  



Scrierea Hard News 10 

 

Există 10 atribute ale ştirilor: 
1. Caracter imediat – Ia în calcul actualitatea unui 

eveniment. Cu cât ştirile sunt mai vechi, cu atât le va 
păsa cititorilor mai puţin. 

2. Proximitate – Cu cât evenimentul este mai aproape 
de cititor, cu atât este mai relevant. Unui cititor din 
Iaşi ar putea să nu îi pese de evenimente ce au loc in 
Bucureşti. 

3. Consecinţă – Efectul asupra cititorului. 
4. Conflict – De exemplu, poveşti despre război, sport, 

alegeri, delicte, omul împotriva naturii, etc. 
5. Singularitate – Ceva ciudat sau amuzant va atrage 

atenţia. 
6. Sex – feminism, părinţi singuri, adolescenţi cu copii, 

viol, femei în luptă, etc. 
7. Sentiment – Cititorii se vor implica mai mult în 

poveste dacă simt ceva, precum furie, tristeţe, 
compătimire, sau regret. 

8. Proeminenţă – O poveste despre cineva sau ceva 
faimos. 

9. Suspans – O poveste care nu are încă finalitate, de 
exemplu un proces. Îl menţine interesat pe cititor. 

10. Progres – Progrese în diferite domenii, cum ar fi 
tehnologie, medicină sau alte subiecte de care sunt 
interesaţi cititorii. 
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ORGANIZAREA ŞTIRII 
 
Când începi să scrii ştirea, foloseşte Piramida Inversată 
(Figura 6).  
 

 
Figura 6 – Piramida inversată arată structura hard news. 
 
Informaţiile trebuie prezentate de la cele mai importante la 
cele mai puţin importante. Cel mai important la această 
organizare e că economiseşte timpul cititorilor şi face ştirea 
rapidă, directă şi simplă.  
 
De asemenea, această structură le permite editorilor, dacă au 
nevoie de spaţiu, să taie de la finalul ştirii, informaţia 
respectivă fiind nerelevantă.  
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TITLUL 
 
Toate articolele trebuie să înceapă cu un titlu care să capteze 
atenţia cititorilor. Uneori doreşti un titlu creativ, în funcţie de 
tipul ştirii. Alteori, doar rezumi ce s-a întâmplat. Poţi folosi un 
titlu şi pentru a face un plan general mai interesant. 
 
 
 

 
 
Figura 7 – Un exemplu de titlu direct.  
 
 

 
 
Figura 8 – Un alt exemplu de titlu de hard news. 
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Figura 9 – Acest ziar a folosit o grafică creativă pentru a face 
titlul mai interesant din punct de vedere vizual. 
 
Foloseşte timpul prezent pentru evenimente încheiate. Spre 
exemplu, dacă evenimentul nu s-a întâmplat încă, scrie: Bill 
Clinton va vizita România 
 
Dacă evenimentul s-a întâmplat deja, scrie: Bill Clinton 
vizitează România  
Se foloseşte indicativul prezent – prezentul istoric. 
  
Fă titlurile cât mai scurte cu putinţă. Deci taie articolele 
hotărâte sau nehotărâte, conjuncţiile şi prepoziţiile.  
 
De exemplu, schimbă acest titlu de la: Preşedintele României 
le-a zis reporterilor că reprezentanţii Partidului Comunist din 
Moldova au fraudat alegerile.  
 
La: Preşedintele României: Comuniştii din Moldova au 
defraudat alegătorii. 
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Priveşte următoarea serie (Figurile 10-14) de titluri care au 
fost publicate pe 12 Septembrie 2001. Vei observa că 
furnizează o varietate de modalităţi pentru a pune în 
evidenţă (în doar câteva cuvinte), un eveniment major. 
 
 

 
 
Figura 10 – Un titlu la obiect. 
 
 
Observă în Figura 10 folosirea punctuaţiei în U.S. pentru 
United States. Oricând este posibil, foloseşte acronime şi 
abrevieri cunoscute pe scară largă. 
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Figura 11 – Un titlu subiectiv –folosind doar un cuvânt.  
 
Deşi acest titlu este scris cu majuscule (exemplu: UPSTYLE), 
majoritatea titlurilor, mai puţin atunci când descriu ceva 
catastrofic, ar trebui scrise cu caractere normale, adică nu 
toate literele scrise cu majuscule.  
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Figura 12 – Un adjectiv descrie atacurile de la 11 septembrie. 
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Figura 13 – O întrebare poate fi folosită eficient ca titlu. 
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Figura 14 – Acest ziar a folosit un citat al Preşedintelui 
George Bush ca titlu şi apoi l-a clarificat printr-un subtitlu. 
 
Când scrii titluri, foloseşte timpul prezent, diateza activă, şi 
verbe precise, dinamice.  
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Figura 15 – Acest ziar a folosit o combinaţie de titluri. 
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Figura 16 – Titlul din stânga folosește persoana I. Titlul din 
dreapta folosește punctuaţia pentru a-l scurta. 
 
 
Folosirea a două puncte (:) înseamnă că o persoană sau o 
organizaţie a făcut o afirmaţie. O cratimă (-) poate fi folosită 
pentru a înlocui „a zis” (Vezi Figura 16). 
 
În acelaşi timp, ai putea să foloseşti o virgulă (,) în titluri 
pentru a înlocui cuvântul „şi.” În Figura 16, titlul indică că un 
bărbat şi patru copii au fost omorâţi într-un accident de 
maşină. 
 
 
 

 
Figura 17 – Acest titlu reprezintă un joc de cuvinte.  
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APLICAŢIE  

Citeşte următoarea ştire preluată de la CNN: 
 
WASHINGTON (CNN) – Statele Unite ale Americii crede că 
liderul taliban pakistanez Baitullah Mehsud a fost ucis într-un 
atac aerian săptămâna trecută, consilierul de securitate 
naţională a Preşedintelui Obama a zis dumincă. 
 „Credem că aşa e,” le-a zis Generalul Jim Jones celor de la 
„Meet the Press,” (NBC) adăugând, „O considerăm o 
probabilitate de 90%.” 
 Miniştrii interni şi externi ai Pakistanului au afirmat vineri că 
guvernul aştepta încă să se realizeze analizele ADN pentru a 
confirma identitatea unui bărbat omorât miercuri după 
lovitura unui vehicul aerian nepilotat.  
 Vehiculul american suspectat avea ca ţintă casa socrului lui 
Mehsud, Mulvi Ikram ud Din, în zona tribală Waziristan, din 
Sudul Pakistanului, a afirmat un oficial al serviciilor secrete. 
 
Scrie un titlu direct pentru acest articol. Verifică următoarea 
pagină pentru a vedea care e de fapt titlul. 

 
 
LEAD: PRIMA PROPOZIŢIE 
 
Lead-ul reprezintă prima propoziţie dintr-o ştire. Ar trebui să 
fie clară şi simplă. Ar trebui să fie un rezumat al ştirii 
incluzând, în funcţie de cum permite spaţiul, cele cinci 
întrebări – Cine, Ce, Când, Unde şi De Ce.  
 
Lead-ul nu trebuie să fie mai lung de 30 de cuvinte. Trebuie 
să se concentreze asupra celor mai importante informaţii. 
Trebuie, de asemenea, să fie direct şi să includă un verb activ. 
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Trebuie să foloseşti mereu diateza activă, nu pasivă. Un verb 
este activ dacă subiectul verbului a făcut, face sau va face 
ceva. 
 
De exemplu, dacă scrii că „Un profesor i-a dat unui elev o 
notă proastă luni la ora de matematică,” aceasta este diateza 
activă deoarece profesorul face ceva – dă o notă proastă.  
 
Dar dacă scrii că „Unui elev i-a fost dată o notă proastă de 
către un profesor, luni la ora de matematică,” aceasta este 
diateza pasivă deoarece o acţiune este exercitată asupra 
subiectului (elevul) – elevului îi este dată o notă proastă.  
 
În cazul in care „Cine”-le din ştirea ta este cineva faimos, le 
poţi folosi numele întreg. Dacă nu sunt cunoscuţi în rândul 
audienţei tale, nu le folosi numele, doar o descriere a 
persoanei, de exemplu: un elev de clasa a X -a, în lead, şi dă 
numele întreg al elevului ulterior în ştire.  
 
Uneori, lead-ul va trebui atribuit, dacă informaţia furnizată 
este controversată. De exemplu: „Un elev de clasa a X -a este 
mai deştept decât toţi elevii de clasa a XII -a puşi la un loc, 
potrivit directorului şcolii.”  
 
 
 
 
 

APLICAŢIE 

Titlul real al ştirii de pe pagina precedentă era: 
 
Oficial: Probabilitatea morţii liderului taliban pakistanez este 
de 90 de procente 
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APLICAŢIE 

Citeşte următoarele informaţii, apoi scrie un lead: 
� Casă cu două etaje distrusă pe Strada Mulberry 810.  
� Om fără adăpost, neidentificat, a murit în incendiu.  
� Două persoane spitalizate, una în stare gravă.  
� Relatat la 11:19 p.m., sâmbătă, 8 septembrie.  
� Au intervenit două maşini de pompieri şi o 

ambulanţă. La miezul nopţii, focul nu este încă stins. 
� Alte case sunt în pericol.  
� Casa, un mare conac construit în anii 1880, era un 

monument istoric. 
� Primarul Bill Johnson şi soţia sa Betsy au fost 

spitalizaţi. Starea primarului este gravă.  
Verifică căsuţa Aplicaţie de pe pagina următoare pentru un 
lead. 

 
 
CORPUL 
 
După lead, vei începe să scrii corpul ştirii. Vei începe acum să 
prezinţi următoarele cele mai importante fapte. Începe să dai 
cititorului mai multe detalii, în ordinea importanţei, inclusiv 
citate de la persoanele intervievate.  
 
Nu uita să foloseşti persoana a III-a, excluzându-te din ştire. 
Rămâi obiectiv – nu include opinia ta. Poţi include opiniile 
altor persoane, dar citează-le cu precizie şi atribuieşte-le. 
 
Termină-ţi ştirile cu o concluzie. Nu trebuie să scrii „în 
concluzie” sau „în încheiere.” În loc, găseşte o afirmaţie care 
să concluzioneze ştirea sau poate chiar un citat care să 
rezume evenimentul. 
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APLICAŢIE  

Referitor la aplicaţia de pe pagina anterioară, lead-ul ar 
putea fi scris astfel:   Incendiul unei case de pe Strada 
Mulberry a ucis un om fără adăpost şi i-a rănit grav pe primar 
şi soţia sa în cursul nopţii de sâmbătă. 

 

APLICAŢIE 

Întoarce-te la lead-ul pe care l-ai scris. Apoi începe să scrii 
corpul ştirii folosind următoarele fapte: 

� Casă cu două etaje distrusă pe Strada Mulberry 810.  
� Om fără adăpost, neidentificat, a murit în incendiu.  
� Două persoane spitalizate, una în stare gravă.  
� Relatat la 11:19 p.m., sâmbătă, 8 septembrie.  
� Au intervenit două mașini de pompieri şi o 

ambulanţă. La miezul nopţii, focul nu este încă stins. 
� Alte case sunt în pericol.  
� Casa, un mare conac construit în anii 1880, era un 

monument istoric. 
� Primarul Bill Johnson şi soţia sa Betsy au fost 

spitalizaţi. Starea primarului este gravă.  
Verifică căsuţa Aplicaţie de pe pagina următoare pentru o 
posibilă poveste.  

 
Pe scurt, ştirea este precedată de un titlu. Apoi scrii un lead 
concis rezumând evenimentele. În final, scrii corpul ştirii 
adăugând alte detalii în ordinea importanţei. Termină cu o 
concluzie. 
 

APLICAŢIE 

1. Găseşte rubrica Articolelor de ştiri în Anexă.  
2. Găseşte articole în publicaţii de ştiri cunoscute. 
3. Completează rubrica Articolelor de ştiri. 
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RELAŢII PUBLICE 
Tradus de Irina Iuliana Dumitrescu din Bucureşti 

 

Acum este timpul să înveţi câte ceva despre cum 

profesioniştii  în relaţii publice interacţionează cu media. 

Vom parcurge elementele de bază ale scrierii consultanţelor 

media şi comunicatelor de presă. Poţi folosi aceste abilităţi în 

şcoala ta pentru a promova un eveniment, sau în orice altă 

organizaţie. 

 

De ce poate fi valoroasă colaborarea cu media? 

Există multe avantaje, inclusiv faptul că astfel este relativ 

ieftin să îţi faci mesajul difuzat în masă. Având mesajul tău 

publicat de către media face, de asemenea ca organizaţia ta 

să devină mai credibilă şi îi creşte imaginea. Pentru 

organizaţii non-guvernamentale, aceasta poate duce la mai 

mult networking şi posibil la mai multe fonduri. Reporterii 

vor cita adesea experţi neafiliaţi, de multe ori apreciind 

eforturile tale.  

 

Primul lucru de reţinut este ceea ce ai învăţat mai devreme în 

această carte, atributele ştirilor. Reporterii sunt interesaţi de 

lucruri oportune şi relevante. Aşa că planuieşte de dinainte 

ce vei face şi contactează reprezentanţi media cu mult timp 

în avans, pentru ca şi ei, la rândul lor, să-şi poată face un 

program. 
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Trebuie de asemenea să direcţionezi şi să retuşezi anunţurile 

tale pentru pentru a fi potrivite, în funcţie de media. Dacă, de  

exemplu, doreşti ca un proiect legat de mediu să fie 

promovat de un ziar de afaceri, concentrează-ţi comunicatul 

de presă pe cum poate o atitudine verde să economisească 

bani în unele afaceri. 

 

Pentru scopurile noastre, vom vorbi despre trei tipuri diferite 

de interacţiuni fundamentale cu grupuri media: consultanţă 

media, comunicate de presă şi conferinţe de presă.  

 

 

CONSULTANŢĂ MEDIA 

 

Consultanţa media informează reporterii despre un viitor 

eveniment. Este în mod caracteristic mai scurtă şi anunţă 

media despre un eveniment care merită să fie publicat. Ar 

trebui să fie finalizată cu un telefon pentru a-i invita pe 

reporteri să participe. 

 

Consultanţa trebuie să includă următoarele:  

� Un titlu atrăgător 
� O definiţie clară pentru Ce, Cine, Când, Unde 
� O prezentare clară a respectivului eveniment 
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APLICAŢIE 

Alege unul din următoarele scenarii: 

� Prezentarea unei maşini noi care atinge 100 km/litru 
şi merge cu aceeaşi viteză ca şi modelele de maşini 
sport de top 

� Primarul Clujului îşi anunţă intenţia de a candida 
pentru Camera Deputaţilor a Parlamentului 
României, în Bucureşti. 

� Anunţ despre deschiderea unui nou liceu de 
matematică şi ştiinţe în Iaşi având materiale de 
laborator  

Scrie un exemplu de consultanţă media folosind formatul 

prezentat. 
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EXEMPLU DE CONSULTANTA MEDIA 

PENTRU ELIBERARE IMEDIATĂ: 20 August 2007 

 

Contact: Maia Goldenberg, Director de Comunicare, 

0745444111 

**CONSULTANŢĂ MEDIA** 

 

APD PUBLICĂ O COMUNICARE EVIDENŢIIND DAUNE 

IREVERSIBILE ÎN DELTA DUNĂRII 

Va ţine conferinţă de presă cu reprezentanţi ai comunităţii, 

experţi în industrie, pentru găsirea soluţiilor 

 

VENUS, ROMÂNIA – Agenţia de Protecţia Dunării (APD) a 

anunţat astăzi că vor ţine o conferinţă de presă mâine, 21 

August 2007, pentru a publica un raport cerut de Uniunea 

Europeană care va indica faptul că daune ireversibile au fost 

produse fluviului Dunărea ca rezultat al poluării ilegale 

produse de industria regională. Pe lângă reprezentanţii APD, 

se vor concentra asupra situaţiei curente şi oameni ai 

Ministerul Mediului UE şi ai legii.  

 

CINE: Reprezentanţi ai APD; Oficiali UE ai mediului; Primăria 

oraşului Mangalia 

CE: Conferinţă de presă pentru realizarea unui raport cu 

observaţii privind daunele ireversibile cauzate Deltei Dunării 

UNDE: Venus Civic Center 

CÂND: 21 August, 11:30 am 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Un comunicat de presă este o consultanţă media mai 

detaliată, în mod caracteristic eliberat în timpul sau după o 

conferinţă de presă sau un eveniment. Comunicatul de presă 

utilizează piramida inversată şi este scris ca o ştire. Ideea este 

că reporterii vor prelua informaţia direct din comunicatul tău 

de presă şi vor publica informaţia în reportajele lor. 

 

Un comunicat de presă, în general, nu va depăşi o pagină şi, 

alături de consultanţa media, trebuie să fie pus pe un antet 

oficial şi să ofere date de contact. 

 

Comunicatul de presă va conţine mai multe citate 

atrăgătoare de la un oficial din interiorul sau dinafara 

organizaţiei. 

APLICAŢIE 

Alege unul din următoarele scenarii: 

� Prezentarea unei maşini noi care atinge 100 km/litru 
şi merge cu aceeaşi viteză ca şi modelele de maşini 
sport de top 

� Primarul Clujului îşi anunţă intenţia de candidare 
pentru Camera Deputaţilor a Parlamentului 
României, în Bucureşti. 

� Anunţ despre deschiderea unui nou liceu de 
matematică şi ştiinţe în Iaşi având materiale de 
laborator 

Scrie un exemplu de comunicat de presă folosind formatul 

exemplificat. 
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EXEMPLU DE COMUNICAT DE PRESA 

PENTRU ELIBERARE IMEDIATĂ: 20 August 2006 

Contact: Maia Goldenberg, Director de Comunicare, 

0745444111 

 

APD Lansează Campania Zilei Râului 

 

Un eveniment local consolidează observaţiile făcute de 

Comisia UE referitoare la impactul poluării râurilor asupra 

sănătăţii 

 

MANGALIA, ROMÂNIA – Agenţia de Protecţie a Dunării (APD) 

şi-a lansat astăzi campania inaugurală „Ziua Râului” în Delta 

Dunării. Ziua Râului are ca scop conştientizarea publicului cu 

privire la impactului poluării râurilor asupra sănătăţii.   

       Evenimentul face parte dintr-o campanie lansată la nivel 

naţional în conjuncţie cu patru alte state membre ale UE 

pentru a încuraja informarea publică despre mediu şi 

protecţia lui. 

      „Ziua Râului este o oportunitate pentru guvernele locale 

şi ONG-uri să îşi pună laolaltă resursele şi să facă auzite 

printr-o singură voce ameninţările crescânde cauzate de 

poluarea râurilor,” a spus Zoe Codrescu, Preşedinte al APD. 

„Este din ce in ce mai clar că rolul jucat de bunul simţ cu 

privire la ambient este unul critic în asigurarea sănătăţii şi 

siguranţei publice. Trebuie să acţionăm astăzi pentru a ne 

asigura o zi de mâine curată şi sănătoasă.” 

       „De aproximativ un deceniu, APD a fost lider în avocatură 

regională de mediu,” afirmă Hubert Humphrey, Director 
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Executiv al Supravegherii Est-Europene a Mediului. „Suntem 

mândri de un parteneriat cu această organizaţie pasionată, 

ce gândeşte în avans şi se angajează să producă forţa 

necesară continuării luptei pentru o reformă de mediu 

extrem de necesară.” 

       La ceremonia de lansare au participat în jur de 200 de 

suporteri. 

        Alina Drăgan, în vârstă de 55 de ani, a spus că programul 

i se pare „pasionant” şi aşteaptă să îi vadă rezultatele. 

       „Niciodată nu am fost mai impresionat de nevoia de 

reformă de mediu în această lume în care trăim,” Dobson, 

localnic din Mangalia. „Cred că acesta e un pas în direcţia 

corectă şi sunt sigur că rezultatele vor merita efortul depus.” 

       APD plănuieşte să ţină prima întâlnire de verificare lunară 

a proiectului din 30 August.  

 

 

CONFERINŢE DE PRESĂ 

 

Când ţii o conferinţă de presă, trebuie să stabileşti o locaţie şi 

o oră potrivite pentru media. Ia în consideraţie situaţia. 

Pentru exemplul despre APD scris mai sus, probabil că s-ar 

duce la Delta Dunării, unde sunt elemente interesante de 

vizualizat. Ei ar dori de asemenea să ţină conferinţa de presă 

dis-de-dimineaţă, astfel încât media să tipărească şi să 

difuzeze ştirea în aceeaşi zi. 
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Trebuie de asemenea să incluzi nişte vorbitori interesanţi 

care să poată expune efectiv punctele centrale stabilite de 

organizaţia ta. Trebuie să prezinţi un mesaj clar. Totodată, 

anticipează orice întrebări sfidătoare. Scrie-ţi o listă cu 

întrebări dificile pe care te-ai aştepta să le pună jurnaliştii. 

Apoi notează-ţi răspunsurile potrivite. 

 

APLICAŢIE 

Lucraţi în două grupe: o echipă media şi o echipă pentru 

relaţiile publice. În scenariile din activitatea anterioară s-au 

găsit defecte majore: 

� Se pare că noua maşină care ajunge la 100 km/litru şi 
merge cu aceeaşi viteză ca şi maşinile sport de top se 
şi opreşte din funcţionare dacă se depăşeşte viteza 
de 50 km/h şi este clasată ca fiind foarte nesigură 

� Primarul Clujului a fost învinuit de defraudarea 
banilor din taxe ca să facă renovări casei sale. 
Primarul a fost doar învinuit, iar acum are loc o 
investigaţie, însă nu a primit nicio acuzaţie oficială. 

� Noua şcoală din Iaşi nu va fi gata la timp şi va deţine 
doar jumătate din calculatoare şi materiale pregătite 
pentru începutul anului şcolar. Şcoala încă 
intenţionează să se deschidă, dar nu va fi în totalitate 
funcţională până în ianuarie. 
 

Echipa de relaţii publice va anticipa întrebările dificile şi 

răspunsurile potrivite.  

 

Echipa media trebuie să pregătească întrebări dificile şi apoi 

să le pună în timpul unei conferinţe de presă simulată. 
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Pe lângă pregătirea mesajului tău, este util să îţi pregăteşti un 

dosar de presă. Acesta poate include programul, biografiile 

vorbitorilor, date statistice, informaţii de background, un 

rezumat al datelor cheie, newsletter-ul la zi, o listă de 

evenimente în desfăşurare sau care vor urma şi un comunicat 

de presă. 

 

Reporterii vor lua ca atare tot ce spui, inclusiv conversaţiile 

ocazionale, acestea fiind spuse oficial. Asigură-te că ai stabilit 

dacă un interviu, o conferinţă de presă sau o punere în temă 

de presă este oficial, neoficial sau on-background. 

 

Oficial înseamnă că tot ceea ce spui poate fi folosit în 

reportajele lor, cu numele tău atribuit. 

 

Neoficial înseamnă că nimic din informaţia furnizată nu-ţi 

poate fi atribuit ţie sau organizaţiei tale. 

 

On-background îţi permite sa furnizezi reporterilor informaţii 

în mod anonim. De exemplu, dacă ai lucra pentru U.S. Peace 

Corps, ai putea conveni cu un reporter să fii citat doar ca „un 

oficial Peace Corps,” contrar citării ca „John Doe, un oficial 

Peace Corps.” 

 

În final, aminteşte-ţi că meseria ta ca oficiant de relaţii 

publice nu este posibilă fără membrii mass-media. Trebuie să 

îţi creezi relaţii profesionale cu ei. Respectă reporterii şi te 

vor respecta şi ei, la rândul lor, pe tine! 
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LUAREA UNUI INTERVIU 
Tradus de Bianca-Lidia Zbarcea din Constanţa 

 
Orice interviu de succes începe cu o întrebare de succes. 
Dacă nu pui o întrebare bună, nu vei primi un răspuns bun. 
 
Atunci când conduci un interviu, treaba ta este să înţelegi tot 
ceea ce auzi şi vezi. Să nu-ţi fie frică să spui că nu ai înţeles. 
Dacă nu întelegi ceva, atunci nici cititorii tăi nu vor înţelege. 
Nu lăsa nicio întrebare fără răspuns.  
 
Adună faptele. Trebuie de asemenea să obţii opinii, reacţii şi 
interpretări, toate adunate într-o analiză pe care tu, ca 
reporter, nu o poţi procura. Nu poţi procura opinii, însă 
sursele tale pot. 
  
Pregătirea pentru un interviu este crucială. Trebuie să aduni 
informaţii înainte să te întâlneşti cu persoana intervievată. Fii 
bine informat ca să nu iroseşti timpul nimănui. Şi notează-ţi 
întrebările, ca să ştii ce trebuie să întrebi înainte să pleci. 
  
Atunci când iei un interviu, nu te limita la lista ta de întrebări. 
Simte-te liber să adaugi întrebări în timpul interviului, care de 
multe ori pot fi mai potrivite decât cele pe care le 
planificaseşi. La sfârşitul interviului, întreabă întotdeauna: 
„Există ceva ce aţi dori să adăugaţi?” Persoana intervievată 
poate avea ceva de spus, dar este posibil să nu i se fi pus 
întrebarea potrivită.  
 
În timpul interviului, atenţia ta va depinde de genul 
reportajului. Dacă reportajul este un articol despre 
evidenţierea caracteristicilor unei persoane, concentrează-te 
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pe acea persoană. Dacă reportajul este despre un eveniment, 
concentrează-te pe eveniment. 
  
Când îţi plănuieşti reportajul, fie că este un articol particular 
sau ştire urgentă, adună perspective diferite. Încearcă să 
găseşti alţi oameni care au vreun fel de relaţie cu ştirea şi 
vorbeşte cu ei. 
 
 
CONSIDERAŢII LOGISTICE 
 
Dacă urmează să iei un interviu cuiva important, cum ar fi 
primarul, află datele de bază de la angajaţii primarului şi 
păstrează doar întrebările importante pentru primar. 
  
Când stabileşti interviul, alege un decor potrivit. Dacă iei 
interviu unui profesor, vei primi probabil răspunsuri mai bune 
de la el în sala de curs, pentru că acolo profesorul se simte 
confortabil. 
  
Informează--ţi de asemenea sursa cât timp ai la dispoziţie. 
Asigură-te că persoana intervievată ştie cam cât plănuieşti să 
dureze interviul, ca să-şi poată programa bine timpul. 
 
Când te duci la un interviu asigură-te că porţi haine potrivite. 
Dacă mergi, de exemplu, să stai de vorbă cu primarul 
oraşului, ar trebui probabil să porţi o ţinută decentă, 
comodă, de afaceri. Dar dacă te duci la o fabrică, probabil 
s-ar potrivi mai bine blugii şi un tricou. 
  
Ia în considerare să aduci un reportofon cu tine ca să poţi 
reda cu exactitate ce s-a spus. Un reportofon poate agita 
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sursa, aşa că plasează-l într-un loc care nu bate la ochi. 
Asigură-te că ai cerut permisiunea să îl foloseşti. 
  
Dacă nu ai reportofon, ia notiţe. Dacă eşti nou în a lua 
interviuri, roagă-ţi sursa să vorbească rar şi să repete 
propoziţia dacă este nevoie. Când iei notiţe, nu este nevoie 
să scrii informaţiile statistice întocmai. În schimb, ar trebui să 
scrii propoziţia întreagă când începi să pui întrebări din care 
rezultă opinii sau analize pe care probabil le vei cita în 
articolul tău. 
  
Nu te aşeza exact în faţa persoanei pentru că sursa s-ar putea 
simţi stânjenită. Uneori câte o pauză poate fi eficientă 
întrucât persoana intervievată poate avea ceva de adăugat. 
 
 
TIPURI DE ÎNTREBĂRI 
 
Evită întrebările închise. De exemplu, întrebarea „Sunteţi 
profesor?” conduce la un răspuns cu „Da” sau „Nu”, un 
răspuns foarte specific. Încearcă să pui aceste întrebări 
repede şi să treci la obţinerea de opinii. 
 
În schimb, întrebările deschise, permit mai multă flexibilitate 
răspunsului. De exemplu, întrebarea „De ce aţi ales să fiţi 
profesor?” permite profesorului să fie mai puţin direct şi mai 
deschis. Vei obţine de asemenea răspunsuri mai interesante. 
  
Uneori dacă pui o întrebare într-un mod diferit, vei obţine un 
răspuns dferit.  
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APLICAŢIE 

Ţi se cere să scrii un articol pentru ziarul liceului tău despre 
nişte colegi de-ai tăi care au aflat că au câstigat o excursie 
gratis în Statele Unite. 
  
Scrie răspunsurile la următoarele întrebări: 

� Pe cine vei intervieva? 
� Ce intrebări vei pune fiecărei persoane? 

  
Condu un interviu simulat cu o persoană, fiind cel care pune 
întrebările şi altă persoană jucând rolul studentului care a 
câştigat premiul. 

 
 
Este posibil să nu obţii întotdeauna informaţiile pe care le 
doreşti. Dacă pui întrebări despre proceduri de securitate, de 
exemplu, poate exista un motiv pentru care persoanele 
oficiale să nu vrea să divulge toate informaţiile pe care le-ai 
dori. Gândeşte-te dacă publicarea informaţiilor ar fi potrivită. 
  
Încearcă să stabileşti o legătura între tine şi persoana căreia ii 
iei interviu. Vrei să demonstrezi că îţi pasă de persoana 
respectivă şi că vrei ca şi alţi oameni să afle despre ea, prin 
intermediul articolului tău. 
  
O modalitate de a stabili o bună relaţie este de a face 
conversaţie. Nu te grăbi să începi interviul dacă este posibil. 
Încearcă să faci persoana să se simtă în largul ei. Dacă poţi 
face legătura între persoană şi subiect, atunci fă asta.  
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APLICAŢIE 

Presupune următoarele: Angelina Jolie vizitează România 
pentru a adopta un alt copil. Soţul său, Brad Pitt, decide să 
nu vină cu ea deoarece vrea să divorţeze pentru a se căsători 
cu Regina Angliei.  
  
Condu un interviu simulat cu un student jucând rolul 
Angelinei Jolie şi alt student fiind reporterul. 

  
 
DUPĂ INTERVIU 
 
Confirmă toate faptele şi cifrele cu sursa pentru a vedea dacă 
totul este corect. 
  
Încă poţi pune întrebări după ce ai pus pixul jos sau ai închis 
reportofonul. Uneori acesta este momentul când oamenii se 
destind mai mult.  
 
Nu uita să îi spui sursei când este probabil să apară reportajul 
şi trimite-i o copie a articolului atunci când este gata. 
Interviul poate fi terminat, dar vrei să păstrezi o relaţie bună 
cu sursa. Asigură-te că păstraţi legătura în caz că se mai 
întamplă ceva demn de vreo ştire.  
 
Înainte să pleci, verifică-ţi notiţele pentru a vedea dacă ai tot 
ce îţi trebuie. După ce ai plecat de la interviu, controlează-ţi 
însemnările din nou pentru a fi sigur că tot ce ai scris este 
lizibil. Dacă însă ai înregistrat interviul, scrie-l de mână sau la 
calculator întocmai, pentru a avea toate informaţiile strânse 
în faţa ta.  
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CUM SĂ SCRII UN REPORTAJ  
Tradus de Ioana-Gabriela Gorgoi din Bucureşti 

 

Elaborarea unui reportaj este diferită faţa de redactarea unei 

ştiri. Reportajele abordează teme mai subiective şi de obicei 

exprimă opiniile şi convingerile reporterului sau ale unui 

anumit grup de persoane. Reportajele sunt unice pentru că 

nu corespund întotdeauna ştirilor de actualitate, iar cel mai 

adesea scopul lor este acela de a-i distra pe cititori mai 

degrabă decât de a-i informa.  

 

 

TONUL 

 

Tonul unui reportaj depinde nu doar de creativitatea 

reporterului ci şi de subiectul abordat în articol. De exemplu, 

un reportaj despre o problemă serioasă, cum ar fi viaţa 

persoanelor bolnave aflate în fază terminală, va folosi un ton 

mai formal şi mai sobru, în timp ce un reportaj despre un 

comediant local va avea un ton mai uşor si mai distractiv. 

Reportajele pot fi adesea familiare, aşa că sunt mai uşor de 

citit şi de savurat. 

 

 

PUNCTUL DE INTERES 

 

Un reportaj trebuie să vizeze idei şi chestiuni umane. În acest 

fel, cititorul se regăseşte în problema dezbatută în articol. 
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Prin urmare, trăirile şi emoţiile pe care reporterul le 

investeşte în reportaj sunt extrem de importante.  

 

Gândeşte-te cu ce scop îţi scrii reportajul. Vrei să informezi, 

să convingi, să te plângi de ceva anume, să lauzi ceva anume, 

ş.a.m.d.? Păstrează în minte categoria de persoane pentru 

care scrii reportajul. Care este publicul tău ţintă şi ce 

gândeşte acesta despre subiect? 

 

În redactarea reportajelor acurateţea este la fel de 

importantă ca în elaborarea ştirilor. Eşti liber să-ţi foloseşti 

creativitatea pentru a înfrumuseţa scrisul, dar niciodată nu 

trebuie să minţi sau să induci în eroare. 

 

Nu folosi clişee, întrucât sunt vagi şi generalizante, pe când 

scopul tău este acela de a-ţi transmite mesajul într-un mod 

cât mai exact şi mai atractiv.  

 

De asemenea, ai grijă să-ţi construieşti paragrafele şi frazele 

clar şi concis. 

 

 

CUM SĂ SCRII REPORTAJE DESPRE OAMENI ŞI 

PERSONALITĂŢI  

 

Reportajele despre oameni şi personalităţi sunt mai atractive  

şi mai plăcute decât cele despre obiecte. Încearcă să 

introduci personalităţi în articolul tău. 
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Un reporter bun este capabil să facă un personaj să pară mult 

mai viu şi mai real decât o fotografie. Deci, foloseşte-ţi 

creativitatea pentru a da viaţă reportajului tău, ceea ce va 

face articolul mai interesant. 

 

Cititorul trebuie să simtă că a făcut personal cunoştintă cu 

persoana prezentată odată cu finalizarea lecturii. 

 

 

SFATURI PENTRU REALIZAREA INTERVIURILOR  

 

Intervievarea oamenilor pentru reportaje trebuie să fie mai 

detaliată şi mai meticuloasă decât cea realizată în vederea 

elaborării ştirilor. Aceasta deoarece reportajul caută să 

„personalizeze” articolul mai degrabă decât să ofere, pur şi 

simplu, informaţii. Din acest motiv interviurile pentru 

reportaje ar trebuie să fie realizate în persoană, pentru a 

surprinde detalii şi informaţii non-verbale.  

 

Foloseşte citate pentru a-ţi prezenta articolul. Un bun 

reportaj permite subiectului său să-şi spună singur povestea.  

 

Încearcă să obţii o imagine completă vorbind cu mai multe 

persoane. În orice caz, nu adăuga informaţii inutile întrucât 

articolul devine confuz şi neinteresant.  
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CUM SĂ-ŢI DESCRII SUBIECTUL  

 

Notează acele trăsături fizice care fac persoana interesantă şi 

unică. În loc să scrii „îşi purta părul într-un mod caraghios,” 

încearcă să fii mai exact şi explică întocmai de ce părul 

subiectului tău părea „caraghios.” Cititorul va prefera o 

imagine fidelă uneia încărcată de generalizări. 

 

Trăsături fizice demne de luat în seamă: 

� Trăsături faciale  

� Nuanţa pielii  

� Culoarea şi forma părului  

� Talie  

� Îmbrăcăminte 

 

Trăsături de personalitate demne de luat în seamă: 

 Obiceiuri  

� Postură  

� Caracteristici ale vocii şi vorbirii  

� Impresie fizică de ansamblu  

 

Trăsături situaţionale demne de luat in seamă:  

� Mediu  

� Domiciliu şi loc de muncă  

 Formaţie şi educaţie  

 Istoria personală raportată la tema articolului 

 Aceasta poate include realizări, pregătire, slujbe 

anterioare  
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Alte lucruri demne de luat in seamă:  

 Inteligenţă  

 Opiniile prietenilor/familiei/colegilor  

 Vise, aspiraţii şi ţeluri  

 Personalitate  

 

 

ELEMENTELE UNUI REPORTAJ BINE ORGANIZAT  

 

Reportajele trebuie să beneficieze de un titlu atrăgător şi 

spiritual. În acest sens se încurajează folosirea glumelor şi a 

jocurilor de cuvinte. Un titlu potrivit va atrage atenţia 

cititorului.  

 

Reportajele ar trebui să fie însoţite, în general, de o 

fotografie, un element grafic, sau orice tip de imagine aflată 

în strânsă legătură cu subiectul expus. Cu cât fotografia este 

mai memorabilă, dinamică sau şocantă, cu atât mai bine.  

 

Reportajele pot fi mai mult sau mai puţin formale din punct 

de vedere al tonului şi al limbajului. Aminteşte-ţi că dacă 

scopul reportajului este acela de a distra, limbajul folosit 

trebuie să fie haios şi captivant. 

 

 

SFATURI  

 

Scrie reportaje despre subiecte ce te pasionează şi despre 

care deţii vaste cunoştinţe. O bogăţie de informaţii şi un scris  
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energic vor face reportajul mai atrăgător.Nu-ţi fie teamă să-ţi 

laşi propria voce şi opiniile auzite. Aminteşte-ţi ca acest gen 

de articole sunt, în general, subiective şi prind viaţă prin 

amprenta personalităţii reporterului.  

 

Stabileşte tonul articolului înainte de a începe redactarea lui. 

Încă o dată, ţine cont de subiect - dacă este serios sau jucăuş 

- şi lasă-te ghidat de acest aspect în abordarea sa.  

 

 

STRUCTURĂ  

 

Structura unui reportaj nu este fixă şi ar trebui lăsată la libera 

alegere a reporterului. Totuşi, majoritatea reportajelor au la 

bază următoarele elemente ce le conferă claritate şi o bună 

organizare:  

� Lead-ul reportajului: Acesta reprezintă introducerea, 

care oferă cititorului o idee despre articol într-un 

mod atractiv. Scopul lead-ului este acela de a-l 

„prinde” pe cititor şi a-l determina să-şi dorească să 

citească întregul articol.  

� Corpul reportajului: Corpul articolului trebuie să 

explice ideea expusă. Dacă există opinii diferite 

referitoare la subiect, atunci toate trebuie să fie 

prezentate în acest loc (şi respinse, dacă este nevoie). 

Ai grijă să oferi exemple concrete care să-l ghideze pe 

cititor şi aminteşte-ţi să foloseşti informaţii empirice, 

atât verificate cât şi verificabile, dacă tema abordată 

este mai rigidă şi mai formală.  
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� Concluzia: Există multe moduri diferite de a încheia 

un reportaj, dar cel mai important este să-ţi 

determini cititorul să rămână cu ceva după finalizarea 

lecturii. Un articol bun va rămâne „prins” de cititor o 

vreme îndelungată după ce a fost citit.  

� De exemplu, îi poţi da cititorului un ultim imbold 

printr-o statistică, un citat sau un avertisment legat 

de tema ta. 

� Nu încheia printr-o concluzie abstractă sau 

sentimentală. Acestea se şterg repede din mintea 

cititorului, şi nu sunt eficiente.  

 

 

TIPURI DE LEAD PENTRU REALIZAREA REPORTAJELOR  

 

Următoarele modele de lead sunt oferite de Şcoala pentru 

Apărarea Informaţiei (Defense Information School). 

 

Rezumat: Acesta este similar lead-ului folosit în redactarea 

ştirilor. Un lead de tip rezumat oferă cititorului o idee de bază 

asupra a ceea ce va urma în articol şi îi dă acestuia 

posibilitatea de a alege dacă va continua sau nu lectura.  

� A fost admisă la facultate la 13 ani, şi- a luat licenţa 

în informatică la 17 ani şi a devenit ofiţer Air Force la 

19 ani. Căpitanul Jackie A. Parker a constituit o 

excepţie de la regulă o mare parte din viaţa sa.  

� Lui Jeremiah G. Hintin, în vârstă de 18 ani, nu i-a fost 

deloc uşor să înoate 50 de mile, fiind paralizat de la 

talie în jos timp de şase ani.  
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Descriptiv: Reporterul îşi foloseşte propriile percepţii şi 

abilităţi descriptive pentru a crea o „imagine” a subiectului. 

Un lead descriptiv se prezintă ca un „instantaneu” al 

reportajului şi nu include acţiune. 

� Încăperea era plină de echipamente de calculator, 

caiete groase şi cutii de carton pline de foi capsate. 

Creioane, cărti şi mai multe grămezi de hârtii 

acopereau pervazul subţire şi alb ce ţinea loc de 

birou. În mijloc, pe un scaun purpuriu, tronau cele 70 

de kilograme ale unui om uşor cărunt şi palid, dar 

impunător și elegant cu cei 1.80 m ai săi. Stătea cu 

piciorul stâng peste cel drept, iar vârfurile degetelor 

sale lungi și subţiri de pianist, balansau în poală, cu 

fineţe și grijă,  o carte veche. 

  

Narativ: Asemenea unui lead descriptiv, lead-ul narativ 

zugrăveşte o imagine în cuvinte, numai că acesta din urmă 

conţine mişcare. Dacă un lead descriptiv este o fotografie, 

atunci un lead narativ este un fragment video.  

� Apele întunecate aflate la 60 de metri mai jos, 

priveau ameninţător la tânărul aviator ce atârna 

prins de o sfoară în timp ce elicopterul grăbea spre 

destinaţie. 

�  În timp ce tânărul şovăia spre uşă, vântul îl izbi în 

faţă. Fără a ezita, sări în neant. 

 

Adresare directă: Un astfel de articol se adresează cititorului 

în mod nemijlocit şi foloseşte pronumele „tu.” Ţine minte că 
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adresarea poate fi mai mult sau mai puţin formală depinzând 

de tonul articolului.  

� Dacă scrii un cec fără acoperire într-un comisariat 

american, va trebui să plăteşti o amendă de 10 $ şi 

vei risca să ajungi în faţa unui judecător militar sau 

civil. 

� Dacă eşti de părere că iarba este mai verde de 

cealaltă parte a gardului, ar trebui să vorbeşti cu 

sergentul Jim E. Michner.  

 

Freak (Ciudăţenie): Aceste lead-uri reprezintă încercări 

extreme de a atrage atenţia cititorului. În general, ele se 

folosesc de jocuri de cuvinte, glume, procedee tipografice 

sau rime. Ţine cont de faptul că un astfel de lead poate să nu 

fie eficace dacă reporterul nu reuşeşte să menţină acest ton 

şi în cuprinsul articolului.  

� UPS! Acesta este cuvântul la ordinea zilei în această 

dimineaţă când locuitorii din Fort Meade continuă să 

facă faţă cadoului îngheţat primit de la Mama 

Natură în ultimele trei zile.  

� Încete sunt picioarele. Rapidă este o maşină. Iată de 

ce plătim mai mult pentru benzină.  

 

Teaser: Un tip de lead care stimulează curiozitatea cititorului 

prin reţinerea informaţiei. Acest procedeu îi oferă acestuia 

doar „grăunţe” de informaţie, aşa încât el simte nevoia să 

citească mai mult pentru a obţine imaginea completă a ceea 

ce articolul prezintă.  
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 Este mare, greoi şi are o inimă de oţel. Este la fel de 

silenţios și versatil ca o pisică și reprezintă „cel mai 

fermecător și demn reprezentant al clasei sale ieșit pe 

piaţă în ultima vreme.” 

 

Citat: Este folosit atunci când un citat interesant apare pe 

post de lead. Astfel de citate provin din surse neobişnuite sau 

oferă opinii şi informaţii surprinzătoare. Citatele trebuie să 

fie interesante şi să trezească interesul cititorului pentru acel 

articol.  

� „Am crezut că voi muri zilele trecute. Mi-am zis, „Ei 

bine, rămas-bun.” Apoi m-am mai gândit o dată şi 

am decis să rămân prin preajmă ca să văd cine va 

câştiga noile alegeri.”  

� „Nu ştii ce înseamnă libertatea cu adevărat până ce 

nu ai fost nevoit să scapi din captivitatea comunistă,” 

a spus Deiter, locotenent al marinei.  

 

Întrebare: Adresează o întrebare directă cititorului şi în acest 

fel îl provoacă să reflecteze asupra problemei ridicate şi îi 

trezeşte curiozitatea pentru aflarea răspunsului. Pentru acest 

tip de lead nu folosi întrebări la care se poate răspunde prin 

„da” sau „nu”, exceptând situaţia în care o serie de astfel de 

întrebări ghidează cititorul spre acelaşi răspuns.  

 Ce au în comun sărăcia, o cabană de bârne şi un 

abandon şcolar cu un instructor al Şcolii de Apărare a 

Informaţiei?  
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Îmbinare: un lead care include două sau mai multe dintre 

elementele prezentate anterior.  

� „Wow! Ce este aceea?” 

„Să fie de-a noastră?” 

„Sper să nu se prăbuşească.” 

Sute de rezidenţi din Beal Air Force au repetat aceste 

comentarii luni când elicopterul - macara zburătoare, 

aparţinând Air Force, a aterizat la bază. 

� „N-am furat un ban în viaţa mea,” strigă soldatul în 

timp ce-şi ştergea lacrimile din ochi şi mărgelele de 

transpiraţie de pe sprânceană.  

� Să iei sânge de la cei morţi pentru a-l dărui celor vii? 

Asta se face în Rusia. Serg. Cynthia P. Clinger, un 

plutonier medical din Fort Knox, Ky., spune că în 

niciun alt loc nu este nevoie mai mare de unităţi de 

sânge ca aici. Iau celule de sânge vii de la cadavre şi 

atât timp cât persoana a fost sanatoasă, pot folosi 

sângele în transfuzii.  

 

 

 

 

APLICAŢIE 

Găseşte pe cineva despre care să scrii. Descrie acea persoană 
într-un paragraf. Împărtaşeşte-l cu persoana pe care ai 
descris-o.  
 
Scrie numele a trei persoane din şcoala ta despre care ai 
putea realiza un reportaj. Notează cinci întrebări pe care le-ai 
adresa acestor oameni.  
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EXPRIMAREA ÎN SCRIS A OPINIEI 
Tradus de Roxana Udrea din Haţeg 
 

 

O coloană de aviz este un articol scris în fiecare ediţie a 

ziarului tău de acelaşi autor, exprimând opinia acestuia 

într-un mod personal. 

 

Multe ziare ale liceelor din România par a fi împovărate cu 

scrieri de opinie. Datorită faptului că trebuie să incluzi 

neapărat coloanele de aviz, limitează-le. Concentrează-te mai 

mult pe ştiri şi pe furnizarea unei perspective obiective a 

evenimentelor ce se întâmplă în liceul şi comunitatea ta. 

 
Coloanele de opinie permit mai multă creativitate şi discuţie 

din partea studenţilor şi profesorilor despre probleme care 

sunt interesante şi controversate. 

 

Dar ele trebuie să aibă un motiv. Trebuie să distreze, 

informeze sau să educe. Educarea cititorilor este o parte 

importantă din scrierea unui aviz de opinie. Acesta ar trebui 

să aibă fapte şi să fie exacte. Aceste coloane vor fi informale, 

dar nu trebuie să le lipsească faptul de bază. De asemenea, ia 

în considerare coloanele de „întrebare-răspuns” şi „cum 

să...?” 

 

Articolul tău ar trebui să aibă logică. Începe-ţi coloana într-o 

manieră diferită, creativă şi interesantă. De îndată ce-ţi 

exprimi punctul de vedere în primul paragraf, trebuie apoi să 
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epuizezi celelalte paragrafe, explicând de ce ai dreptate. 

Încheie cu o concluzie care să accentueze, din nou, părerea 

ta. La sfarşit, lasă o impresie. 

 
Scrie-ţi articolul despre un singur lucru şi concentrează-te pe 

acesta. Trebuie să-ţi menţii articolul specific pentru a nu 

induce în eroare. 

 
Menţionează alţi oameni sau lucruri care să-ţi susţină 

părerea. Explică-te. Citează experţii pe care i-ai intervievat. 

Ca adjuvant, poţi cita informaţii din alte publicaţii, având grijă 

să le atribui corect. 

 

Doar pentru că scrii o coloană de aviz asta nu înseamnă că nu 

iei niciun interviu. Trebuie să pui şi întrebări. Ai nevoie şi de 

părerea altor persoane despre subiect. Nu te baza doar pe 

opiniile personale. Mergi şi informează-te – în felul acesta vei 

scrie un articol de opinie mai bun. 

 

Scrie după felul în care vorbeşti, dar nu renunţa la folosirea 

corectă a gramaticii şi limbii române. Pretinde că e o 

conversaţie cu un prieten. Ar trebui să ai propriul tău stil. Şi 

asta include şi scrierea la prima persoană. Adaugă umor de 

bun gust. 

 

Fii pe cât de precis posibil cu cuvintele tale, dar evită 

cuvintele tehnice, propoziţiile lungi şi paragrafele lungi. Nu-ţi 

fă povestirea confuză. 
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Fii sentimentalist. Trebuie să încerci să faci cititorul să simtă 

ceva, indiferent că e fericire, tristeţe sau orice alt sentiment. 

De asemenea, ar trebui să scrii din suflet. Tu însuţi trebuie să 

fii convins de subiect. E important să crezi cu adevărat în el 

înainte de a-i da dreptate. 

 
 Dar, de vreme ce ziarul va fi probabil condus de către şcoala, 

va trebui să iei în considerare ce este adecvat să fie publicat 

pe numele şcolii. Totuşi, dacă crezi că ceva este greşit, explică 

de ce. Şi fii plin de energie şi pasionat în argumentul tău. De 

asemenea trebuie să prevezi şi o soluţie. Nu vorbi doar 

despre problemă; oamenii aşteaptă rezolvări. Şi nu ignora 

punctele de vedere ale celor din opoziţie. Furnizează 

alternativa perspectivei, apoi dezvolt-o. 

 

Când este posibil, dă-i părţii tale de opinie un unghi familiar. 

De exemplu, vorbeşte despre efectele unei greve pe plan 

naţional asupra şcolii tale. De asemenea, scrie despre oameni 

şi locuri de pe plan local. Spune povestea ta şi povestea 

altora. Aceasta va face ca un subiect mare să fie mai credibil 

şi relevant. 

 

La final, asigură-te că subiectul despre care alegi să scrii, este 
ceva mai celebru. Nu vorbi despre Britney Spears dacă ea 
este o ştire veche (şi este!). Fii la curent cu ce se întâmplă în 
România la nivel naţional, regional şi local. 
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APLICAŢIE 

Citeşte un articol de aviz în ziarul tău local, naţional sau 

regional. Răspunde la întrebările aflate în rubrica articolului 

‘Aviz de opinie’ situat în Anexă. 

 

Ia în considerare să-ţi rogi directorul sau directorul adjunct să 

scrie o coloană de aviz pentru fiecare ediţie. Directorul şcolii 

ar putea face următoarele într-un mod personal: 

� Introducerea de noi politici educaţionale 

� Discuţii despre schimbări 

� Atragerea atenţiei asupra ceea ce poate fi 

îmbunătăţit 

� Discuţii în legătură cu ce face şcoala corect 

� Evidenţierea evenimentelor ce vor urma 

 

Asigură-te că incluzi o fotografie tip paşaport a 

colaboratorului de opinie permanent al ziarului vis-a-vis de 

coloana autorului. 

 

 

APLICAŢIE 

Răspunde la următoarele întrebări: 

� Care sunt cele cinci subiecte ale unei coloane de aviz 

de care cititorii ar fi interesaţi? 

� Cine crezi mai exact că ar fi un bun colaborator de 

opinie permanent în şcoala ta? Directorul? Un anume 

profesor? Un anume elev? 

 



Editarea Articolului 54 

 

EDITAREA ARTICOLULUI 
Tradus de Roxana Udrea din Haţeg 
 

 

După ce reportajul este scris, el trebuie editat. Până şi 

jurnaliştii stagiari trebuie să-şi editeze articolele. Şi tu va 

trebui să treci prin acelaşi proces.  

 

Când editezi articolul cuiva, caută frecventele slăbiciuni, ca 

acestea: 

� Adresarea către un public neadecvat  

� Lipsa iniţiativei 

� Folosirea opiniei  

� Lipsa semnelor de punctuaţie 

� Lead-uri slabe de ştiri 

� Conţinutul slab al poveştii 

 
În timp ce editezi, nu uita de piramida inversată. De 

asemenea, elimină acele cuvinte nepotrivite. De exemplu, 

„acest /această” este deseori inutil. Taie cuvintele care sunt 

evidente, de exemplu „tastatura calculatorului” poate deveni 

„tastatură” şi „program de exerciţii” poate deveni „exerciţii.” 

 
Schimbă propoziţiile de la diateza pasivă la cea activă. De 

multe ori nu este necesară diateza pasivă iar cititorii înţeleg 

mult mai repede dacă e în diateza activă. 

 

Priveşte acest citat: „Îmi plac poneii,” a spus Jane Doe. 

„Vreau un ponei.” 
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Cât de important sau original e citatul lui Suzie? Nu prea e. 

Dar dacă Jane Doe ar fi spus următoarele: „Aceşti cai sunt 

singurii din lume care pot mânca sub apă. A fost o pasiune 

de-a mea să-i învăţ această dibăcie.” În felul acesta este mult 

mai original şi captează atenţia. 

  
De asemenea, poţi să şi parafrazezi. De exemplu, să 

presupunem că Joe Smith a spus: „Cred că i-ar fi, nu ştiu, de 

folos, preşedintelui, bănuiesc, să... ăăăă, să-şi radă părul din 

cap, pentru că o să arate, ştii şi tu, mişto.” Aceasta nu merită 

în mod deosebit să fie citat. Poţi cu uşurinţă să-l parafrazezi 

ca: Joe Smith a spus că, în opinia lui, preşedintele ar arăta 

mai bine cu părul ras. 

  
Tu, ca reporter, nu eşti un expert în subiect. Tu relatezi 

întâmplările şi trebuie să le spui şi cititorilor tăi cine ţi le-a 

spus ţie. Asigură-te că foloseşti „a spus” (nu „spune”) aşa 

cum intervievatul tău ţi le-a spus, în trecut. 

 
Fii sigur că reportajul răspunde la toate întrebările cititorului. 

De asemenea, asigură-te că poate fi înţeles cu uşurinţă de la 

prima vedere. Trebuie să menţii scrisul curat şi simplu. 

 
În final: editează materialele pentru ziar fără milă. Este 

treaba ta ca editor să corectezi fiecare greşeală şi să te asiguri 

că articolul îşi spune povestea şi este una pe cât se poate de 

bună.
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FOTOJURNALISMUL 
Tradus de Elena Creangă din Iaşi 

 
 
Ca şi fotojurnalist, trebuie să pozezi ceea ce vezi. 
 
Fotojurnalismul nu presupune doar o fotografie luată 
dintr-un război de departe, ci şi imagini de la o întâlnire 
locală, o întâlnire de stat, un meci de fotbal cu echipa şcolii 
sau chiar cu oameni ce se relaxează în parcuri (Vezi Figura 
18). 
 
Ca fotojurnalist, trebuie să fii ochii privitorilor tăi, să le arăţi 
din diferite perspective oamenilor ceea ce nu au putut să 
vadă singuri. Ar trebui să surprinzi întotdeauna povestea, 
încercând totodată să conservi evenimente istorice pentru 
generaţiile viitoare. 
 
Nu ai nevoie de o cameră sofisticată pentru a fi fotojurnalist. 
Orice fel de cameră este bună – cea a unui telefon, un aparat 
de fotografiat „point and shoot” sau un aparat profesional 
DSLR. 
 
Când fotografiezi, trebuie să o faci cu pasiune, să fii motivat şi 
să ai răbdare. Încearcă să fii în locul potrivit, la momentul 
potrivit. Norocul este atunci când pregătirea întâlneşte 
oportunitatea. Deşi nu întotdeauna obţii ceea ce-ţi doreşti, 
nu trebuie să-ţi fie frică de eşec. Trebuie totuşi să te asiguri 
că înveţi din greşeli.  
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Figura 18 – Fotojurnalismul poate fi despre lucrurile de zi cu 
zi. 
 
 

 
Figura 19 – România este plină de evenimente culturale 
interesante pe care le poţi fotografia. 
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Ţie îţi place să ţi se facă poze? Unor persoane e posibil să nu 
le placă acest lucru, mai ales dacă tocmai au trecut printr-o 
tragedie. Trebuie să trasezi o linie între ceea ce e şi ceea ce 
nu e adecvat.  
 

APLICAŢIE 

Discutaţi următoarele: 
� Este fotografierea unei persoane o violare a 

intimităţii acesteia? 
� În care cazuri ar trebui să nu mai fotografiezi? 
� În care cazuri ar trebui să continui să fotografiezi? 

 
Fotografiile tale există datorită ziarului tău. Ce folos ar mai 
avea ele dacă nu ar putea fi văzute de nimeni? Trebuie să 
lucrezi în echipă împreună cu editorul tău şi cu redactorul, 
deoarece cuvintele acestuia şi fotografiile tale trebuie să 
spună aceeaşi poveste. 
 
Când fotografiezi, trebuie să ai în vedere cele 3 C-uri:  

� Conţinut 
� Compoziţie  
� Culoare 

 
Conţinutul pe care îl fotografiezi este cel mai important. 
Înţelege povestea, simte-o. Trebuie să aduci elemente din 
poveste în cadru. Dacă este vorba despre bucurie, 
fotografiază ceva care să exprime acea bucurie. Fă în aşa fel 
încât privitorii să se simtă implicaţi în acţiune.  
 
Atunci când vine vorba de compoziţie, de felul în care 
organizezi elementele într-o fotografie, trebuie să ai ca scop 
atragerea privirilor cititorilor tăi. Altfel spus, trebuie 
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Figura 20 – Un avocat protestând în Islamabad. Este 
responsabilitatea ta să conservi momente de istorie. 
 

 
Figura 21 – Un participant la Carnavalul din partea franceză a 
Guyanei bate la tobă. Încearcă să fotografiezi din diferite 
unghiuri şi perspective. Uneori vor funcţiona. 
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Figura 22 – Fără omul cu bicicleta, acest cadru ar fi monoton. 
Cu el însă, capătă personalitate și o impresie a acestui oraș 
cuban. 
 

 
Figura 23 – Pune-te pe tine în cadru. Poţi simţi anticipaţia și 
entuziasmul mulţimii în timp ce președintele venezuelean 
Hugo Chavez își salută suporterii în Caracas. 
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să captezi atenţia oamenilor, pentru a se opri şi a se uita la 
poza ta. 
 
Totuşi, trebuie să ţii cadrul curat: nu introduce prea multe 
elemente într-o singură imagine. Concentrează-te pe un 
singur subiect, exact aşa cum fac marii pictori. 
 
Cartier Bresson afirmă că „Fotografia este locul unde 
sensibilitatea întâlneşte geometria.” Când fotografiezi, ar 
trebui în general să te ghidezi după regula treimilor. Aceasta 
presupune ca centrul de interes al pozei să nu fie încadrat în 
mijloc. 
 

 

Figura 24 – Acţiunea 
din fotografiile tale ar 
trebui să fie 
poziţionată unde sunt 
cercurile. Vezi Figura 
25 pentru un 
exemplu. 
 

 
Atunci când faci o fotografie, o poţi tăia în două moduri: cu 
ajutorul computerului sau apropiindu-te de subiect cu câţiva 
paşi. Dar cel mai bine este să încerci să tai o imagine înainte 
de a o face, apropiindu-te de subiect, până când eşti 
mulţumit de ceea ce vezi. 
 
Încearcă să umpli cadrul. Cu cât te apropii mai mult, cu atât 
vei avea mai multe detalii. Apropie-te, apoi apropie-te şi mai 
mult. În general, dacă nu este nevoie ca un element să fie 
într-o fotografie, atunci nu trebuie să fie. Taie!  
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Figura 25 – Acest bărbat acoperit în argilă și femeia sunt 
poziţionaţi în treimea stângă a pozei.  Acţiunea are loc dintr-o 
parte în cealaltă.  
 

 
Figura 26 – Regulile sunt făcute să fie încălcate. Această 
fotografie nu urmează regula treimilor, însă merge. 
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Ar trebui să discuţi cu editorul tău despre spaţiul pe care îl vei 
avea pentru fotografia ta. Dacă ai mai mult spaţiu, atunci poţi 
avea o fotografie mai complexă. În caz contrar, este posibil să 
ai nevoie de ceva uşor de observat şi înţeles.  
 
Trebuie să te mişti mult pentru a schimba perspectiva şi felul 
de a privi. Spre exemplu, atunci când fotografiezi copii, 
pozează-i de la nivelul lor. Pune-te în genunchi, jos pe podea, 
sus pe un scaun, urcă-te pe o scară etc. Ai în vedere şi ce este 
în spatele acţiunii, deoarece uneori poate distrage atenţia.  
 
Atunci când fotografiezi, gândeşte ca un regizor de film. 
Porneşte cu un cadru de deschidere (Vezi Figura 31), un 
cadru larg ce te ajută să creionezi decorul. Urmează apoi 
fotografia medie (Vezi Figura 32), ce arată acţiunea. Încheie 
cu close up-uri (Vezi Figura 30) ce arată detalii ale chipurilor 
şi ale obiectelor.  
 
În general, atunci când fotografiezi oameni nu vrei ca aceştia 
să se uite spre cameră. Deşi uneori funcţionează, este mai 
bine ca, dacă aceştia fac ceva, să-i surprinzi executând 
acţiunea, nu uitându-se la cameră. Dacă eşti nou în domeniul 
fotografiei, nu ar trebui să ai oameni uitându-se la cameră. În 
loc de asta, încearcă să fii cât mai puţin vizibil. 
 
Un alt detaliu demn de luat în considerare este acela de a nu 
tăia părţi ale corpului (de exemplu picioarele). Atunci când 
faci un cadru larg ce include întregul corp al unei persoane, ar 
trebui să ai spaţiu sub şi deasupra acesteia. De obicei, când 
fotografiezi cadre medii, ar trebui să prinzi subiectul de la 
mijloc în sus şi, de asemenea, să laşi spaţiu deasupra lui. 
Pentru close-up-uri, apropie-te.  
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Figura 27 – Nu e nevoie să vedem tot capul fetiţei. Suntem cel 
mai interesaţi de faţa ei. Deci putem decupa partea de sus a 
capului pentru că nu aduce nimic în fotografie. 
 

 
Figura 28 – Faţa bărbatului este centrată, dar expresia sa, 
ochelarii săi unici și detaliile feţei sale dau farmec pozei. 
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Figura 29 – O femeie verificând culoarea vinului. Această 
abordare conferă o perspectivă unică ce într-adevăr spune o 
poveste. 
 

 
Figura 30 – O poză de aproape cu acest naș spune povestea 
acestei zile speciale. 



Fotojurnalismul 66 

 

 
Figura 31 – Acest cadru larg ce prezintă un cuplu 
sărutându-se în ziua nunţii include spaţiu deasupra şi sub 
corpurile lor. 
 

 
Figura 32 – Această fotografie medie încadrează tinerii soţi, 
incluzând partea de sus a corpurilor lor. 
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Figura 33 – Un cadru cu arcadele bisericii fotografiat pe 
orizontală. 
 

 
Figura 34 – Un cadru cu 
aceleaşi arcade ale bisericii 
fotografiat pe verticală. 

Atunci când ai o temă de 
realizat, nu uita să pozezi 
dublu, adică să fotografiezi 
atât pe orizontală cât şi pe 
verticală acelaşi subiect. (Vezi 
Figurile 32 şi 33).  
 
Este posibil ca editorul tău să 
aibă nevoie de un cadru pe 
verticală sau de unul pe 
orizontală, aşa încât e mai 
bine să îi laşi posibilitatea de 
a alege.  
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Cel de-al treilea C este culoarea. Găseşte culori şi lumini 
vibrante. În traducere liberă, a fotografia înseamnă a scrie cu 
lumină. Pozează atunci când lumina cea mai bună este 
disponibilă.  
 
Cele mai bune momente pentru a fotografia sunt orele de 
aur. Acestea sunt de obicei primele două ore după răsăritul 
soarelui şi ultimele două ore înainte de apus. Vei observa că 
în aceste intervale lumina este blândă, caldă şi surprinde 
texturile mult mai bine, ceea ce creează iluzia realităţii.  
 
Evită soarele din mijlocul zilei, deoarece produce umbre 
puternice. 
 
 

 
Figura 35 – Făcută în timpul orelor de aur acest cadru a 
căpătat un aspect mai plăcut, datorită luminii blânde şi calde. 
Încearcă să prinzi emoţiile oamenilor atunci când îi 
fotografiezi. Spre exemplu, această femeie are un aspect ieşit 
din comun: zâmbeşte dar este agitată. 
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Încearcă să creezi o ramă în jurul subiectului tău. Gândeşte-
te la diferite moduri de a crea o ramă, folosind orice ai la 
dispoziţie. 
  

 
Figura 36 – Poţi folosi copacii pentru a crea o ramă. 
 

 
Figura 37 – O ramă folosită pentu a încadra subiectul – 
tâmplarul. 
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Figura 38 – Urmele de maşini conduc ochiul privitorului spre 
punctul acţiunii. 
 

 
Figura 39 – Linia curbă conduce 
ochiul de-a lungul drumului. 

Liniile principale conduc 
privirea spre centrul de 
interes. Acestea creează 
forme, modele, dau 
adâncime cadrului şi oferă 
noi perspective. Liniile pot 
fi atât drepte cât şi curbe. 
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Foloseşte-te de soarele în timpul apusului pentru a lumina 
cadrul din spate şi a pune astfel în evidenţă siluetele acţiunii. 
 

 
Figura 40 – Această clădire din Cuba este luminată din spate. 
Acesta este un bun exemplu de exploatare creativă a luminii 
soarelui. 
 

 
Figura 41 – Gândeşte-te la formele ce vor fi create atunci 
când luminezi din spate un cadru. 
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 Dacă observi modele sau repetiţii, caută să le surprinzi într-o 
manieră creativă.  
 

 
Figura 42 –Pălăriile boliviene sunt unice şi colorate. 
 

 
Figura 43 – Concentrează-te asupra unui element repetitiv 
pentru a face o poză înmărmuritoare. 
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Atunci când fotografiezi, trebuie să ai un plan. Anticipează ce 
se va întâmpla, fă-ţi un plan şi vizualizează-l.  
 

 
Figura 44 – Dacă este cald afară, găseşte pe cineva care 
încearcă să se răcorească. 
 

 
Figura 45 – Găseşte subiecte amuzante, ciudate sau ieşite din 
comun. Zâmbetul strălucitor al Penelopei Cruz este într-un 
mare contrast cu muncitorii în grevă din Bosnia. 
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APLICAŢIE 

Mergi afară şi fotografiază cel puţin 20 de cadre care să 
surprindă lucruri din oraşul tău: 

� O persoană mergând pe stradă 
� O persoană cumpărând un produs de la un magazin 
� O persoană mâncând 
� O persoană ce stă pe o bancă 
� O persoană jucându-se 
� Oameni vorbindu-şi 
� 5 portrete cu oameni diferiţi 

 
Abordează fiecare cadru dintr-o altă perspectivă. 

  
 
DESCRIERI 
  
Fiecare fotografie trebuie să aibă o descriere care să clarifice 
despre ce este vorba. 
 
Trebuie să incluzi următoarele elemente: 

� Cine (nume complet) 
� Ce (acţiunea) 
� Unde (oraş şi ţară)  
� Când (dată) 
� De ce (informaţii de fundal) 
� Informaţii adiţionale necesare pentru a clarifica 

acţiunea. 
� Credite, de exemplu: Fotografie aparţinând lui John 

Doe 
 
Atunci când creezi o descriere, evită exprimări precum 
„Pozând pentru cameră” sau „Aceasta este o fotografie a...” 
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sau „Mai sus... .” Toată lumea ştie că este o fotografie. 
Trebuie doar să exprimi ce este în ea. 
 
Acesta este un exemplu de descriere găsită în Figura 46:  
 
Virginia Crain, educatoare la şcoala elementară Springdale’s 
Lee, o testează miercuri pe Yazmin Robbins pentru înscrierea 
în clasă. Directoarea Regina Stewman a afirmat că 450 de 
copii au fost înscrişi la şcoală, aceasta ajungând astfel la 
capacitate maximă. 
 
 

 
 
Figura 46 – Această fotografie are un mini titlu deasupra sa, 
precum şi o descriere dedesubt (redată mai sus). 
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APLICAŢIE 

Uită-te la următoarele câteva poze (Figurile 46 şi 47) 
 
Scrie o descriere pentru fiecare din ele folosind următoarele 
informaţii: 

� Cadrele au fost fotografiate de Zack Baddorf 
� Toate fotografiile au fost făcute pe data de 15 august 

2008, în timpul taberei de vară de la Suceava  
� Toate fotografiile au fost făcute la Liceul cu Program 

Sportiv din Suceava  
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Figura 47 – Scrie o descriere pentru această fotografie. 
 
 

 
Figura 48 – Scrie o descriere pentru această fotografie. 
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APLICAŢIE 

Iată un exemplu de descriere pentru Figura 47: 
Un profesor ţinând o oră de dans la Liceul cu Program 
Sportiv, pe data de 15 august 2008, în cadrul taberei de vară 
de la Suceava. Fotografie aparţinând lui Zack Baddorf.  
 
Iată un exemplu de descriere pentru Figura 48: 
Participanţii din tabăra de vară de la Suceava jucându-se 
„Sfoara războiului” în curtea Liceului cu Program Sportiv, 15 
august 2008. Fotografie aparţinând lui Zack Baddorf. 

 
 
EDITARE FOTO 
 
În cuprinsul acestei cărţi nu vom prezenta maniere de a edita 
o fotografie, vom căuta să te familiarizăm cu conceptele de 
bază, încurajându-te să încerci apoi singur. 
 
În primul rând, trebuie să ştii câţiva termeni de bază: DPI 
provine de la dots per inch. Acesta va varia de la o cameră la 
alta şi este unul din factorii esenţiali atunci când vine vorba 
despre calitatea şi mărimea unei poze. Cu cât este rezoluţia 
mai mare, cu atât mărimea fişierului va fi mai mare.  
 
Cel mai comun tip de imagine este Joint Photographic 
Experts Group (.jpg). Conţine milioane de culori şi totuşi are o 
rată mare de compresie. Acest format este de asemenea cel 
mai folosit, fiind recomandat mai ales în folosirea pe web şi 
pentru publicaţii în ziare. 
 
Încă un tip comun de fişier este Tagged Image File Format 
(.tif). Este folosit în general de către tipografi şi editori. 
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Păstrează întreaga imagine nealterată, rezultând totodată 
într-un fişier mai mare.  
 
Un alt tip popular de imagine este Graphical Interchange 
Format (.gif). Are mai puţine culori – doar până la 4.096, ceea 
ce înseamnă că nivelul imaginii nu e nici pe departe la fel de 
ridicat. Totuşi sunt câteva avantaje, precum acela de a putea 
compresa mult imaginea şi de a menţine părţi din ea 
transparente. În general însă, ar trebui să eviţi să foloseşti 
astfel de imagini pentru ziare.  
  
Sunt multe alte tipuri de imagini, dar cel mai bine este să 
lucrezi pe cât de mult posibil cu JPG. 
Odată ce ai transferat fotografiile în calculator, va trebui cel 
mai probabil să găseşti câteva software-uri de editare. Adobe 
Photoshop şi Adobe Lightroom sunt excelente, ele fiind 
folosite de profesionişti din întreaga lume.  
 
Atunci când deschizi Lightroom sau Photoshop, primele 
lucruri pe care trebuie să le înveţi sunt: cum să tai, să roteşti, 
să modifici mărimea pozelor, cum să setezi luminozitatea, 
contrastul, culoarea automată şi cum să măreşti detaliile. În 
cele mai dese cazuri, nu vei avea nevoie de altceva în afară 
de aceste funcţii de bază.  
 
Joacă-te cu Lightroom şi/sau Photoshop şi găseşte un sistem 
care ţi se potriveşte. Sunt foarte multe tutoriale pe internet 
care te pot trece prin paşii de bază de editare a unei imagini.  
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ARANJAREA ÎN PAGINĂ (LAYOUT) 
Tradus de Christine-Bianca Hanganu din Târgu-Neamt 

 
Ai terminat de scris materialul. Acum întrebarea este: cum îi 
vei face pe oameni să-l citească? 
 
În această secţiune vei învăţa noţiunile de bază din spatele 
aranjării în pagină şi de ce este aceasta importantă. De 
asemenea, vei deveni familiar cu cea mai de bază construcţie 
modulară în bloc a design-ului de ziar. 
 
 
 
 
 

  

 
Figura 49 – Prima pagină din Adevărul, publicat pe 22 iunie 
2009 şi prima pagină din New York Daily Tribune, publicat pe 
1 Decembrie 1900. 
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APLICAŢIE 

Analizează câteva dintre ziarele tale locale, regionale sau 
naţionale.  
 
Răspunde la următoarele întrebări: 

� Ce îţi place cel mai mult la aranjarea lor în pagină? 
� Ce nu îţi place?  
� Cum le-ai îmbunătăţi?  

 
Ai putea să descrii în cuvinte ce crezi că a fost bun sau rău în 
privinţa acestora sau a fost doar o senzaţie pe care ai simţit-o 
când le-ai privit? Poate fi dificil să spui dacă ceva este bun sau 
rău – uneori doar ştii atunci când îl vezi. Design-ul este o artă.  

 
Aranjarea în pagină este în esenţă o strategie pentru a-i face 
pe oameni să aleagă, cumpere şi citească ceea ce tu ai scris. 
Întrebarea este: cum faci acest lucru cât mai eficient? 
 
Trebuie să planifici poziţia fiecărui element din ziar prin 
alegerea, printre altele, a stilului şi a mărimii titlurilor dorite, 
a tipului şi mărimii scrisului pe care îl vei utiliza. 
 
De ce este acest lucru important? Dacă ziarul tău nu e uşor 
de citit, nu contează cât de bun este conţinutul – nimeni nu-l 
va citi. Oamenii sunt vizuali. Ai la dispoziţie doar trei secunde 
să impresionezi. 
 
Dacă informaţia din ziarul tău nu e prezentată cum trebuie, 
cititorul tău va fi confuz şi se va opri să mai citească. 
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Misiunea ta ca designer de ziar este să îl faci pe cititor să: 
� Aleagă ziarul tău 
� Citească conţinutul unei pagini în ordinea în care vrei 

tu să o facă 
� Rămână interesat 

 
Oamenii se vor uita întâi în partea stângă a paginii şi apoi în 
cea dreaptă şi în partea de sus înaintea celei de jos. 
 
Oamenii se vor uita la poză înainte de a citi cuvintele. 
 
Oamenii se vor uita la lucrurile mari înaintea celor mici. 
 
Oamenii se vor uita la lucrurile uşor de văzut înaintea celor 
greu de observat. 
  
Aranjarea în pagină este un element crucial al prezentării 
informaţiei, dar trebuie să îţi aminteşti cea mai importantă 
regulă: conţinutul dictează design-ul.  
 
Astfel, cu toate că aranjarea în pagină este o piesă critică, se 
află întotdeauna pe locul doi. Un articol prost e un articol 
prost, nu contează cât de bine e aranjat în pagină.  
 
Niciodată nu face ceva doar pentru că arată bine. 
Îmbunătăţeşte ce faci tu abilitatea cititorului de a înţelege 
textul? 
  
De asemenea, designul este dictat şi de audienţa ta. Aşa că, 
de exemplu, cititorii Monitorului Ştiinţific Creştin (Vezi Figura 
51) s-ar putea să prefere mai multe texte decât grafice 
sofisticate sau poze multe. 
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Totul este aranjat într-un anumit fel dintr-un anumit motiv. 
„Arată bine” nu este un motiv.  
 
Gândeşte-te la următoarele întrebări când faci aranjarea în 
pagină:  

� De ce vrei ca cineva să se uite la ceva anume prima 
dată?  

� De ce face aranjarea ta în pagină mai uşor de văzut şi 
înţeles informaţia? 

 
O modalitate de a-i face pe oameni să se uite la ziarul nostru 
este să folosim design-ul modular. Sunt o mulţime de moduri 
de a proiecta un ziar. Majoriatatea sunt, însă, complicate şi 
dificile. 
 
Modul de bază şi cel mai uşor de a obţine o bună aranjare în 
pagină este să foloseşti forme simple, dreptunghiulare şi să le 
umpli de conţinut ce poate fi văzut cu uşurinţă. Putem numi 
aceste forme dreptunghiulare module.  
 
Aranjarea în pagină non-modulară foloseşte forme care nu 
sunt dreptunghiulare, cum sunt coloanele în formă de L care 
se intercalează cu alte părţi ale ziarului. Calea pe care trebuie 
să o urmeze cititorul nu este aşa de clară, pagina arată 
neorganizată, este mai greu să îi concepi design-ul şi nu este 
atât de uşor de citit.  
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Figura 50 – Gândeşte-te la dreptunghiuri. 
 

  
Figura 51 – Cititorii Monitorului Ştiinţific Creştin aşteaptă 
ceva diferit faţă de cititorii unei reviste culinare.  
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Elementele unei ştiri se împart in două categorii: 
 

 
 

 
Figura 52 – O pagină din Free Time utilizată să ilustreze 
diverse elemente cuprinse într-un ziar.  

Câteva exemple de text: 
� Titlul 
� Subtitlul 
� Scriitorul/Data 
� Manuscrisul 
� Capturile foto 
� Citatul/Motto-ul 
� Saltul 

Câteva exemple de artă: 
� Fotografia 
� Graficul 
� Bara 
� Căsuţa 
� Reclama 
� Ilustraţia 
� Jocul 
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Figura 53 – O pagină din Free Time utilizată să ilustreze 
diverse elemente cuprinse într-un ziar.  
 

 
 
Paginile de ziare sunt împărţite în dreptunghiuri verticale 
numite coloane. Cele mai moderne ziare au de la trei la şase 

APLICAŢIE 

Mai aruncă o privire asupra ziarelor pe care le-ai cumpărat. 
Răspunde la următoarele întrebări: 

� Ce elemente poţi identifica în paginile tale? 
� De ce crezi că acele elemente sunt acolo, în acea 

ordine? 
� Cum te ajută sau te încurcă elementele din paginile 

tale în a înţelege sau în a fi interesat în ce au acele 
pagini de comunicat? 
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coloane pe pagină, în funcţie de hârtia pe care o folosesc. 
Manuscrisul va fi aşezat într-unul sau mai multe 
dreptunghiuri separate, fiecare fiind o singură coloană. 
Celelalte elemente ca titlurile, fotografiile, graficele, barele 
etc. pot fi aşezate pe mai multe coloane. 
 
Când mai multe articole apar pe aceeaşi pagină, încearcă să 
variezi numărul de coloane din fiecare articol în aşa fel încât 
să nu poţi trasa o linie dreaptă de sus până în josul paginii. 
 
Schimbările se fac progresiv. Dacă îţi schimbi ziarul mereu, 
cum vor şti cititorii că acela este ziarul lor? Nu schimba toate 
lucrurile deodată.  
 
Sunt reguli pentru design, dar sa nu-ţi fie teamă să 
experimentezi. Doar încearcă să o faci să arate bine. Dacă eşti 
începător, foloseşte aranjările în pagină simple şi modulare. 
 
Ziarele moderne utilizează, de asemenea, mult spaţiu liber 
pentru a face conţinutul mai uşor de văzut şi parcurs pentru 
cititor. Prea puţin spaţiu liber face conţinutul foarte greu de 
văzut. Prea mult spaţiu liber arată ca şi cum pagina ar fi 
neterminată. 
 
Arta şi textul merg mână în mână. Arta ta va spune cititorilor 
ceva ce ştirea însăşi nu transmite sau nu poate transmite. 
Arta poate atrage atenţia asupra ştirii (de exemplu, un grafic 
mare pe prima pagină), explica mai clar un amănunt din ştire 
(de exemplu, o notă explicativă) şi vizualizează o anumită 
parte din ştirea ta (de exemplu, o fotografie convingătoare). 
Dar trebuie să facă ceva. 
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Figura 54 – În această pagină este mult spaţiu liber.  
 
 

 

Figura 55 – Această 
pagină din Free Time are 
trei coloane în primul 
articol şi o singură coloană 
de publicitate.  
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Şi apropo, nu fura artă şi fotografii de pe Internet. Poţi să faci 
propriile tale fotografii şi să desenezi propriile tale grafice. 
Găseşte pe cineva în şcoala ta căruia îi place să deseneze. 
Probabil că vor fi bucuroşi să îşi vadă munca publicată. Poţi 
fura idei de la alte ziare. Dacă vezi ceva ce îţi place, încearcă. 
Nu fura totuşi tot, ci numai conceptul. 
 
Când lucrezi la design încearcă să menţii o balanţă. Această 
balanţă (vezi Figura 56) este o balanţă relativă ce nu poate fi 
măsurată. Va trebui să o simţi, nu să o măsori. Uită-te la 
întreaga pagină şi încearcă să pui în balanţă fiecare element. 
  

 
 Figura 56 – Această aranjare în pagină este îngrijită şi uşor 
de citit. Are o mulţime de spaţiu liber. Nu îţi fie frică să 
experimentezi cu aranjarea în pagină, doar menţine-o simplă.  
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Figura 57 – Aceste două pagini sportive sunt creative şi îşi 
ating scopul. Pagina din stânga este o comparaţie a punctelor 
de vedere a doi reporteri sportivi, scoasă în evidenţă întâi de 
întrebare şi apoi de marele „NU” şi marele „DA.” Pagina din 
dreapta se concentrează pe jucători şi aranjarea în pagină 
face acest lucru foarte clar.  
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Figura 58 – Moartea lui Ronald Reagan. Îţi place cât de 
simplă este aranjarea în pagină?  

 
 
Asigură-te că ziarul tău se limitează la două-trei fonturi. Ziarul 
tău ar trebui să aibă o apariţie standard. Fontul utilizat 
pentru titluri ar trebui să fie, în general mereu acelaşi. Acest 
lucru e valabil şi pentru manuscrise, subtitluri şi legende. 
Asigură-te că alegi fonturi ce sunt uşor de citit. 
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APLICAŢIE 

Du-te afară şi cumpără câteva ziare locale. Uită-te la designul 
lor. Unele pot fi excelente, iar altele pot avea nevoie de 
puţină muncă în plus. Însă tu poţi învăţa din succesele sau 
eşecurile lor. 
 
Răspunde la următoarele întrebări: 
� Sunt potrivite? 
� Ce îţi place la ele?  
� Ce nu îţi place? 
� Cum le-ai îmbunătăţi?  
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CUM SĂ GESTIONEZI UN ZIAR AL ŞCOLII 
Tradus de Beatrice Manolache din Roman 

 
 
Dacă eşti pe punctul de a forma o echipă pentru ziarul şcolii, 
probabil va fi necesar să urmezi următorii paşi: 

1. Formarea echipei 
2. Stabilirea rolurilor 
3. Organizarea muncii 
4. Stabilirea obiectivelor 
5. Stabilirea design-ului 
6. Stabilirea orarului 
7. Evaluarea 

 
 
FORMAREA ECHIPEI 
 
Dacă nu ai o echipă, găseşte un grup de bază de elevi 
motivaţi şi angajaţi. Încearcă să găseşti câţiva profesori care 
să ajute. Stabileşte momente favorabile când toţi membrii 
echipei se pot întâlni.  
 
Ia în considerare folosirea publicităţii în şcoală pentru a 
recruta elevi. Încearcă să găseşti o arie largă de elevi. 
Încearcă să incluzi mai mulţi elevi tineri care vor fi capabili să 
continue să lucreze la ziar pentru mai mult timp. 
 
Echipa pentru ziarul şcolii va avea nevoie de un echipament 
de bază care să conţină: un calculator, o imprimantă şi o 
cameră foto. Ar trebui să instalezi următoarele programe pe 
calculatorul destinat ziarului şcolii: Adobe Photoshop, Adobe 
Lightroom, Quark Xpress, AMP Font Viewer, Microsoft Office, 
Bullzip şi o colecţie de aproximativ 1000 de fonturi. 
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STABILIREA ROLURILOR 
 
Redactorul şef ar trebui să fie responsabil pentru 
următoarele: 

� Colaborarea cu reporterii/fotografii 
� Propuneri pentru articole şi fotografii 
� Evaluarea coloanelor de opinie lunară 
� Deciderea articolelor de care este nevoie 
� Editarea articolelor din punct de vedere ortografic, 

ortoepic, al punctuaţiei şi al conţinutului 
� Colaborarea cu redactorul de aşezare în pagină şi cu 

redactorul foto în vederea design-ului şi a 
necesităţilor foto  

� Stabilirea termenelor limită 
 
Redactorul foto ar trebui să fie responsabil pentru 
următoarele: 

� Analizarea fotografiilor primite 
� Selectarea celor mai bune fotografii 
� Determinarea aşezării lor în pagină 
� Ataşarea fotografiilor potrivite la articolele pe o 

anumită temă 
� Determinarea fotografiilor de care este nevoie 
� Colaborarea cu redactorul şef şi cu redactorul de 

aşezare în pagină 
 
Redactorul de aşezare în pagină ar trebui să fie responsabil 
pentru următoarele: 

� Deciderea articolelor care se potrivesc pe prima 
pagină 

� Crearea schemei de fonturi 
� Crearea unui design interesant 
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� Deciderea căror pagini li se potrivesc anumite 
articole 

� Colaborarea cu redactorul şef şi redactorul foto 
� Colaborarea cu reporterii/fotografii pe tema aşezării 

în pagină pe cât este posibil 
 
Reporterii şi fotoreporterii  ar trebui să fie responsabili 
pentru următoarele: 

� Scrierea ştirilor/ Fotografiere 
� Terminarea sarcinilor în timp util 
� Colaborarea cu redactorii în vederea revizuirii 

articolelor atât cât este necesar 
 
În funcţie de numărul membrilor echipei ziarului pot fi 
necesari redactori adiţionali. Motivează membrii echipei tale 
dându-le titluri şi responsabilităţi. 
 
Consilierul ar trebui să fie responsabil pentru următoarele: 

� Gestionare, conducere şi antrenare 
� Ghidarea elevilor prin proces, dar lăsarea lor să facă 

treaba singuri şi asistarea la probleme pe măsură ce 
ele apar 

� Asigurarea că termenele limită şi alte aşteptări sunt 
rezonabile şi pot fi îndeplinite 

� Asigurarea că membrii sunt la curent cu termenele 
limită 

� Consultarea elevilor când este posibil 
� Contribuirea cu idei 
� Ajutarea elevilor să gândească „în afara cutiei” 

 

APLICAŢIE 

În 5 minute scrie 3 (sau mai multe) lucruri pe care le vei face 
pentru a forma propria echipă a ziarului. 
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ORGANIZAREA MUNCII 
 
Este necesar să stabileşti în cadrul echipei cine cu ce este 
responsabil. Pentru a face asta, creează un grafic al muncii. 
Dacă este vreo problemă cu munca, de exemplu un redactor 
nu-şi face treaba, vorbeşte cu redactorul şef.  
 
Model de organizare a muncii: 

� Director  
� Consilier  
� Redactor şef 
� Redactor de aşezare în pagină 
� Redactor foto 
� Reporteri/Fotografi 

 
Directorul şcolii ar trebui să revizuiască/editeze/aprobe 
numai după ce tu ai aprobat ziarul.  
 
Consilierul ar trebui să revizuiască/editeze/aprobe numai 
după ce redactorul şef a aprobat ziarul. 
 
Editorul şef ar trebui să revizuiască/editeze/aprobe după ce 
sub-redactorii au aprobat ziarul. 
 
Urmează structura organizaţională pentru a menţine 
responsabilităţile şi încrederea de sine. Consilierii ar trebui să 
fie disponibili să ajute când este nevoie. 
 
Ia în considerare să ceri fiecărui membru al echipei ziarului să 
aducă trei idei de ştiri la fiecare întâlnire. Încearcă să gândeşti 
din unghiuri diferite. Încearcă să-i determini pe elevi să scrie 
despre subiecte care îi interesează. 
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Concentraţi-vă în jurul unui singur subiect. De exemplu, o 
discuţie despre echipa de fotbal a şcolii ar putea conduce la o 
ştire despre antrenor, despre munca în echipă, despre 
viitorul meci împotriva unei şcoli rivale, despre condiţia fizică, 
etc. 
 
Întreabă membrii echipei despre ce vorbesc prietenii lor, ce 
au făcut weekend-ul trecut, ce hobby-uri au, etc.  
 
Concentrează-te pe oameni. Dacă cineva scrie despre tine, 
probabil vei vrea să citeşti articolul respectiv. Ia în 
considerare o rubrică numai despre elevi. Prezintă diferite 
perspective ale elevilor în fiecare ediţie la rubrica opiniilor. 
 
Model de idei de ştiri 

� La ce facultăţi vor să meargă elevii? Şi de ce? 
� Sfaturi pentru păstrarea unei condiţii fizice 

sănătoase. 
� Gustările favorite. Reţete de mâncare – mâncare 

uşoară dupa şcoală. 
� Comunitatea profesioniştilor din umbră – un interviu 

despre cariera lor, etc. 
� Profilul unui fost elev de succes 
� Interesează-te despre locuri istorice de lângă şcoală; 

un profil despre istoria şcolii. 
� Fă un concurs în fiecare număr. 
� Ia-le un interviu profesorilor care au absolvit şcoala 

ta. 
� Sondaje - pro şi contra asupra unei probleme 

(incluzand fotografii-medalion ale intervievaţilor). 
� Ştiri-proiect asupra problemelor de sănătate cum ar 

fi anorexia sau diabetul.  
� Carierele părinţilor şi lumea muncii. 
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� Elevii în era digitală. 
� Cluburi şi organizaţii 
� Servicii de consiliere 
� Atleţi şi cum să te implici 
� Evenimente sociale – balul bobocilor, etc. 
� Sfaturi şi interviuri cu profesorii ce merg pe drumul 

succesului 
� Coloane personale şi editoriale despre subiecte de 

interes pentru elevii noi (limitate acestea) 
� Ce să porţi, codul de modă pentru şcoală, etc. 
� Sfaturi pentru siguranţă şi securitate 
� Fotografii cu diverse sporturi, elevi lideri, 

administratori 
� Editoriale cu desene animate 
� Harta şcolii (grafic) 
� Reclame pentru diferite grupuri ale şcolii. Oferta pe 

principiul „primul venit, primul servit” la orice club al 
şcolii sau organizaţii până se completează locurile. 
Elevii proiectează reclamele pentru grupuri 
individuale. 

� Caseta membrilor, unde sunt acreditaţi elevii cu 
munca lor 

 
 
STABILIREA OBIECTIVELOR 
 
Conslierul ar trebui să aibă o discutie cu directorul şcolii 
pentru a determina exact ce doreşte şi aşteaptă acesta. Ziarul 
reprezintă şcoala ta şi este responsabilitatea directorului, aşa 
că s-ar putea să ţi se ceară ca ziarul să fie aprobat de acesta. 
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Consilierul ar trebui în prealabil să lucreze la detalii cu 
directorul, în special timpul de care are nevoie pentru a  
aproba ziarul. Acest proces ar trebui prezentat elevilor. 
 
Întrebaţi-vă regulat: „Noi scriem ştiri care privesc întreaga 
şcoală, nu doar un grup de elevi?” 
 
Întrebări de pus/discutat în cadrul echipei: 

� Ce îşi doresc/aşteaptă elevii? 
� Ce îşi doreşte/aşteaptă directorul şcolii? 
� Ce arii ar trebui acoperite? 
� Cât de realist pot fi ele acoperite? 
� Notează răspunsurile şi postează-le ca un fel de 

misiune. 
 
 
STABILIREA DESIGN-ULUI 
 
Încurajează redactorii să păstreze design-ul simplu şi curat. 
Urmează exemplul altor ziare care ştii că au un design bun. 
Chiar dacă nu eşti un expert în design, îţi poţi da seama ce 
arată bine şi ce arată rău. 
 
Dacă un redactor de aşezare în pagină nu se descurcă, 
încurajează alţi elevi să ajute. 
 

APLICAŢIE 

Compară ultimul număr cu ziarele locale şi naţionale. 
Răspunde la următoarele întrebări: 

� Cum este design-ul ziarului tău faţă de celelalte? 
� Ce elemente ale celorlalte ziare iţi plac?  
� Care ziar iese în evidenţă? De ce? 
� Sunt idei pe care ai putea să le foloseşti? 
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Când organizezi ziarul, aminteşte-ţi că cele mai importante 
informaţii se potrivesc pe prima pagină. Ar trebui, de 
asemeni, să iei în considerare stabilirea unor secţiuni 
caracteristice. Dacă un elev este responsabil pentru pagina 
despre sport în fiecare ediţie, de exemplu, asta face munca 
mai uşoară pentru redactori, care vor şti câte pagini va avea 
întregul ziar. Design-ul pentru fiecare rubrică ar trebui să 
rămână acelaşi.  
 
Creează rubrici speciale, cum ar fi pentru un bal al iernii sau 
balul de absolvire, permiţându-ţi ţie şi echipei ziarului să fiţi 
cât mai creativi. Discută despre design cu echipa ta la 
întâlnirile ziarului. 
 
 
STABILIREA ORARULUI 
 
Ai nevoie să stabileşti un program pentru toate termenele 
limită înainte de începerea lucrului la ziarul tău. 
 
Model de orar 
 
Săptămâna 1 

� Adună idei de articole în cadrul şedinţei condusă de 
echipa editorială 

� A veni cu idei de ştiri este un proces continuu 
� Repartizează ştiri, fotografii şi artă. 
� Vorbeşte despre unghiurile fiecărei ştiri 
� Reporterii scriu întrebările pentru interviuri 
� Reporterii decid pe cine vor intervieva (3 oameni 

minim, de obicei) 
� Intervievează, caută, scrie, fotografiază. 
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Săptămâna 2 
� Primul proiect este încredinţat miercuri redactorilor 

pentru revizuire 
� Redactorii revizuiesc şi îl înapoiază joi 
� Al doilea proiect este încredinţat luni în săptămâna 3 
� Orice fotografie/formă de artă disponibilă este 

acceptată pentru plasare. 
� Articolele sunt finalizate 

 
Săptămâna 3 

� Articolele/Fotografiile finale sunt luate de la 
reporteri/fotografi luni 

� Excepţie fac articolele şi fotografiile despre şi cu 
evenimentele care au loc în săptămâna dinaintea 
publicării. 

� Redactorii fac revizuiri finale, colaborând cu 
reporterii/fotografii 

� Redactorul de aşezare în pagină lucrează cu 
redactorul foto pentru a pune la punct detaliile din 
aceste două arii 

� Ziarul este prezentat consilierului vineri, după ce a 
fost tipărit (fără erori) 
 

Săptămâna 4 
� Consilierul prezintă luni redactorilor schimbările pe 

care vrea să le facă  
� Consilierul lucrează cu redactorii pentru a face 

schimbările finale  
� Consilierul prezintă marţi ziarul directorului şcolii 
� Directorul prezintă schimbările miercuri 
� Redactorii fac schimbările finale 
� Ziarul este tipărit joi şi distribuit 
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Stabileşte aceste termene pentru fiecare ediţie astfel încât 
fiecare sa ştie la ce să se aştepte. Probabil că orarul nu va 
funcţiona perfect, dar încearcă să anticipezi şi să 
preîntâmpini orice problemă. Ia în considerare vacanţele, 
când stabileşti termenele limită şi programul pentru fiecare 
ediţie. Nu te aştepta ca elevii să lucreze în timpul vacanţelor, 
spre exemplu. 
 
Ar trebui, de asemeni, să planifici pentru evenimentele 
importante când selectezi ştirile, spre exemplu o ştire despre 
absolvire la sfârşitul anului şcolar. Ştii din luna septembrie 
când acel eveniment se va întâmpla. 
 
 
EVALUARE 
 
Ţine o şedinţă de evaluare cu echipa ziarului imediat după 
publicare.  
Pune-le următoarele întrebări: 

� Ce i-a plăcut fiecăruia la ziar?  
� Ce nu i-a plăcut nimănui? 
� Ce ar putea fi îmbunătăţit în proces? 
� Care a fost cea mai bună ştire?  
� Ce i-a interesat pe elevi să citească?  
 

Învaţă din succesele şi greşelile tale.  
 
Succes! 
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APLICAŢIE 

Gândeşte-te la rolul tău în cadrul echipei ziarului. Răspunde la 
următoarele întrebări: 

� Ce plănuieşti să îndeplineşti într-o lună? 
� Ce plănuieşti să îndeplineşti în trei luni? 
� Ce plănuieşti să îndeplineşti până la sfârşitul anului 

şcolar? 
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ANEXĂ 
Tradus de Elisabeta Dulceanu din Paşcani  

 
CONŢINUT: 

� Tabel cu ce trebuie să cuprindă un articol de ziar 
� Tabel referitor la editarea articolului de exprimare a 

părerii personale  
� Fişă de profil 
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TABEL CU CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ UN ARTICOL DE ZIAR 
 
Bifaţi dacă elementul se regăseşte în relatare:  
 

Relatarea include Da Nu 

Titlu   

Subtitlu   

Cine?   

Ce?   

Când?   

Unde?   

De ce/   

Rezumat sau detaliu final   

Formulare clară   

Neexprimarea părerii personale   

Acurateţe a informaţiei   

Scriere corectă   

 
Cât de eficient a fost articolul în relatarea informaţiilor care 
au legatură cu evenimentul respectiv? 
 
Ce îmbunătăţiri aţi fi adus? 
 
Alte comentarii:  



Anexă 106 

 

TABEL REFERITOR LA EDITAREA ARTICOLULUI DE 
EXPRIMARE A PĂRERII PERSONALE  
 

� Care este părerea generală cu privire la acest articol? 
 

� Este acesta de actualitate? 
 

� Are un punct central/ o informaţie centrală? Se 
insistă suficient asupra acestui aspect? Argumentaţi.  
 

� Există şi o perspectivă locală? 
 

� Ce evenimente apar incluse? 
 

� Cât este de subiectiv sau de interesat autorul de 
tema abordată?  
 

� Cât de unică este „vocea” autorului? 
 

� Care este concluzia sau soluţia autorului? 
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FIŞĂ DE PROFIL 
 
Întocmită de Carole Wall-Simmons pentru Introducere în 

journalism, curs ţinut în Campusul Universitar Wornall, Notre 
Dame de Sion, localitatea Kansas  
 
ATRIBUTE FIZICE 
Trăsăturile feţei  

� Ceva unic, care să iasă în evidenţă 
� Chip caracterizat de fineţe sau duritate? Buzele sunt 

subţiri sau pline? Pomeţii sunt bine evidenţiaţi sau 
faţa este mai degrabă rotundă?  

� Culoarea ochilor. 
 

Tipul de piele 
� Cum este tenul? Palid, cretat, cadaveric, măsliniu, 

bronzat puternic? 
 

Culoarea, textura şi stilul de aranjare a părului 
� Părul este gras, subţire, rar? Ce culoare are? Este de 

un negru stralucitor?  
� Cum ĩşi poartă părul? Tăiat scurt, cu cărare sau 

pieptănat în jos? Este drept sau îndreptat prin 
pieptănătură? 

� Are păr facial? Dacă da, ce fel (mustaţă, barbă etc.)? 
 
Ţinuta 

� Ce înălţime are? Cât pare să cântărească? Se menţine 
în formă? 
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Vestimentaţie  
� Pare să fie adeptul unei culori anume? Tinde să 

poarte negru închis, pastel sau culori puternice? 
Preferă un stil vestimentar anume? 

� Poartă, de obicei, ceva pe cap? Dacă da, este vorba 
despre o pălărie cu boruri foarte largi sau ceva care 
se aşează pe creştet? 

� Poartă cravată? Dacă da, ce fel? Lată, îngustă, cu nod 
strâns în jurul gâtului? Papion? Simplă, uni? În culori 
închise? 

� Ce fel de cămaşă poartă? Tradiţională, viu colorată? 
Cu butoni? 

� Dar bijuteriile? Lipsesc, sunt reprezentate simbolic 
(de exemplu, un crucifix) sau purtate ostentativ (cum 
ar fi, un colier cu diamante)? 

� Poartă ochelari sau lentile de contact? Ce tip/ în ce 
stil? 

� Cum arată hainele? Sunt mototolite sau atent 
călcate? 

� Ce fel de încălţăminte are? În ce stare este păstrată? 
Este bine întreţinută sau scâlcită? 

 
Ticuri şi obiceiuri 

� Fumează ? Dacă da, cât? Ţigări, trabuc sau pipă? De 
lungime normală sau superlungi? Cum ţine ţigara? 
Cum inhalează, cum ţine fumul în piept, cum ĩl 
eliberează? 

� Are ticuri nervoase? Dă din cap mai tot timpul? Bate 
darabana? Ĩşi muşcă buzele? Ĩşi roade unghiile? 

� Ce spun mâinile despre el/ea? Gesticulează? Le ţine 
inerte, ĩncrucişate?” 

� Poate sta locului sau dă dovadă de neastâmpăr? 
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Postura  
� Când stă aşezat sau se ridică, ţine spatele drept sau 

ĩncovoiat? Umerii sunt puternici sau înguşti? 
� Când merge, ţine capul în pămant sau spatele drept 

şi capul sus? 
 
Vocea şi limbajul 

� Ce fel de voce are? Rezonantă, guturală, stridentă? 
� Felul de a vorbi este dur, tranşant sau ezitant? 
� Tinde să vorbească tare sau suav? 
� Are un accent distinct? 
� Cât de bine stăpâneşte normele gramaticale? Se 

exprimă fluent, corect, are vocabular nuanţat sau 
elementar? Ĩntrebuinţează cuvintele corect sau 
greşit? 

� Ce debit verbal are? 
� Stilul său conversaţional este concis sau face apel la 

amănunte? 
 

Impresie fizică generală 
� Seamănă cu cineva cunoscut? 
� Pare să se încadreze într-un stereotip ocupaţional 

clasic? Pare să câstige bine sau e, mai degrabă, 
exponent al păturii de jos? 

 
ELEMENTE EXTERIOARE 
Unde lucrează? 

� Cum arată biroul/ locul de muncă? 
� Este ĩnconjurat de mărunţişuri cu valoare simbolică 

sau afectivă? 
� Are poze cu familia? 
� La locul de muncă este ordine deplină sau o 

dezordine dezolantă? 
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REFERINŢE 
Ce spun colegii 

� Cum este receptat, profesional de colegi/ prieteni/ 
concurenţă? 

� Este considerat o achiziţie importantă sau doar un 
angajat oarecare? 

� Este vreun geniu care se împiedică în propriile 
şireturi de la pantofi? Este posibil să se descurce bine 
la locul de muncă, dar în viaţa personală să nu fie 
realizat? 

� Are o memorie bună? Fotografică? Trebuie să lase 
biletele şi notiţe peste tot, ca să nu uite de 
evenimentele cele mai importante? 

� Are o „chemare” înnăscută pentru meseria aleasă? 
 
ÎN PLAN IDEAL 
Ce speră să realizeze 

� Face ceea ce şi-a dorit dintotdeauna? Dacă nu, de la 
ce speranţă a pornit când şi-a ales drumul în viaţă? 

� Este o persoană ambiţioasă? Ce ambiţii dovedeşte? 
� Teoretic, ce speră să realizeze în viaţă? 
 

STATUTUL PREZENT 
Prin ce atrage atenţia ĩn plan public/ social? 

� Cu ce se ocupă, exact? 
� Cum ĩşi face meseria? 
� Cum este evaluat/ receptat de ceilalţi? 
� Care sunt frustrările sau mulţumirile meseriei sale? 
� Este fericit cu poziţia pe care o ocupă? 
� Ĩntâmplări legate de viaţa lui profesională. 
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PERSONALITATE 
Exprimare 

� Cum se exprimă verbal? Sec sau expresiv? 
� Este o persoană directă sau indirectă? 
� Cât este de energic? Este nervos sau calm din fire? 
� Ce temperament are? Se pierde cu firea? Este 

intempestiv? 
� Cum interacţionează, de obicei, cu cei din jur? Este, 

mai degrabă, timid sau reticent? Este insistent şi 
dominant? 

� Are simţul umorului? Ţine la farse? 
� Este autoironic? Ironia funcţionează şi când vine 

vorba de ceilalţi? 
� Este încrezător? Îşi susţine cu mândrie şi tenacitate 

ideile, chiar şi când acestea nu sunt agreate de 
majoritate? Pare arogant sau tăcut ? 

� Imaginea publică pe care şi-a format-o se potriveşte 
cu caracterul său? Îşi manifestă adesea mohoreala 
sau agasarea în public, pentru ca, odată ajuns într-o 
zonă de confort, departe de ochiul public, să se 
binedispună instantaneu? Sau vice versa? 

� Bate cu uşurinţă în retragere, îşi găseşte în 
încăpăţânare un refugiu, sau poate în teribilism, 
izolare? Duce la bun sfârşit cauze aparent fără sorţi 
de izbândă? 

 
FAPTE DIN VIAŢA REALĂ/APRECIERI DE „CULISE”  
Includeţi aici relatări, materiale, observaţii de la: 

� Persoana care face subiectul articolului, prieteni, 
membri ai familiei, colegi, colaboratori, adversari 
chiar. 
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FONDUL RELATĂRII  
Repere biografice care pot fi folosite în articol 

� Locul şi data naşterii; nume ale persoanelor 
importante care alcătuiesc familia 

� Unde a locuit şi când? Rezidenţă permanentă? 
� Instruire, educaţie? Distincţii speciale? 
� Starea civilă. Data căsătoriei, dacă este cazul. Copii, 

nume şi vârstă. Realizări ale familiei 
� Evenimente marcante din perioada copilăriei? 
� Are stagiul militar satisfăcut? 
� Afiliere religioasă? Fervoare religioasă 
� Atestare cronologică – vechime ĩn câmpul muncii. 
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SURSA MATERIALULUI 
Tradus de Atena Achirei din Paşcani 

 

Majoritatea materialului din această carte a fost creat din 
experienţa personală şi profesională a celor care au 
contribuit. 
 

Totuşi, în unele cazuri, alte materiale au contribuit la o mai 

bună înţelegere a modului în care se realizează un ziar al 

şcolii. Acest conţinut, care include fotografii şi text, poate fi 

dat în folosinţă conform Drepturilor de Utilizator specificate 

în Articolul 107 din Legea Drepturilor de Autor. Această carte 

este o activitate non-profit, cu un număr limitat de 

exemplare ce nu va avea vreun efect deosebit asupra valorii 

de pe piaţă a materialului piratat. În plus, cantitatea 

materialului reprodus este minimă. 

 

Articolul-profil redat în cuprins este un extras din cursul 

Introducere în Jurnalism al lui Carole Wall-Simmons prezentat 

la şcoala Wornall Campus Notre Dame de Sion din oraşul 

Kansas. 

 

Alte informaţii sunt adaptări ale lecţiilor predate pe durata 

Cursului Elementar de Jurnalism la şcoala Defense 

Information, din Fort George G. Meade, Md. 

 

Câteva pagini principale ale unor ziare au fost găsite pe 

site-ul Newseum, www.newseum.org.  
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Toate fotografiile incluse în această carte au fost realizate de 

Zack Baddorf şi Olivier Boulot.    

 

În continuarea celor spuse, accesaţi 

http://video.google.com/videoplay?docid=-19933685023376

78412 pentru a urmări un videoclip despre preponderenţa 

genurilor în cadrul mass-media. Link-ul a fost oferit de 

Katrina Peck. 

 

 


