
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Curs de Jurnalism de Televiziune 

 

Participanți: copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 23 ani 

Nr. ședințe: 4  

Durată ședință: 1 oră/săptămână  

 

Introducere curs 

Cum realizezi un interviu captivant? Ce e relevant pentru public? Cum scrii un reportaj care să 

conteze în viața oamenilor? Care sunt cele mai importante momente într-o transmisiune live? 

Cum arată un jurnal de știri echilibrat și dinamic? Ce dezastre se pot întâmpla în direct și cum 

le poți preveni?  

Ana Iorga va răspunde la câteva dintre cele mai pasionante întrebări din domeniul jurnalismului 

de televiziune. 

Programa cursului: 

Cursul 1: Știrea și reportajul de televiziune 

Drumul unei știri de la documentare până la difuzare. 10 curiozități despre știri. Cum se 

realizează o știre: documentare, filmare, redactare, montaj. Cine se ocupă de o știre. Munca 

reporterului. Drumul unui reportaj amplu de la documentare până la difuzare. Tipuri de 

reportaje. 10 reguli subiective pentru un reportaj corect și atractiv, care să schimbe ceva în 

spațiul public. 

Cursul 2: Interviul de televiziune 

10 reguli pentru un interviu captivant. Pregătirea interviului, documentarea, relevanța 

întrebărilor. Invitatul versus publicul. Cele mai fascinante personaje. Câteva tipuri pasionante 

de personaje: Invitatul (mult prea) celebru, invitatul care nu vorbește, invitatul timorat, invitatul 

care nu te lasă să vorbești etc. 

Cursul 3: Corespondența live 

10 reguli pentru o transmisiune în direct de calitate. Selectarea și prezentarea informațiilor, 

organizarea discursului, gesturi, mișcare, dicție, expresivitate. Situații de criză la intervențiile 

live. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursul 4: Prezentarea știrilor 

10 curiozități despre un jurnal. Ce conține un jurnal de știri. Selectarea informațiilor relevante. 

Prezentarea informațiilor. Conținuturile utile și atractive pentru un jurnal dinamic.  

Interacțiunea cu invitații - specialiști, politicieni, autorități. Cum întrerupi elegant intervenții 

lungi. Situațiile de breaking news. Cum gestionezi situațiile de criză. Dicție, ținută, gesturi. 

 

Criterii de selecție:  

➢ În vederea participării la curs, nu se va susține nico testare în prealabil. 

 

Profesor coordonator: Ana Iorga, lingvist și realizator TV, având o experiență de 10 ani în 

televiziune. A lucrat ca reporter la știri și în cadrul programelor de reportaj, a realizat interviuri 

cu personalități din diverse domenii. În prezent, prezintă programe de știri și realizează rubrica 

zilnică de limba română “Pe cuvânt” la postul Antena 3. 


