
„PRIVEŞTE DINCOLO DE APARENŢE”- 
Atelier de jurnalism narativ 

 
Oana Sandu 
Ana Maria Ciobanu 
oana.sandu@decatorevista.ro 
ana.maria.ciobanu@decatorevista.ro 



Discriminarea în România 

La noi, cele mai discriminate categorii 
sociale sunt reprezentate de persoanele de 
etnie romă, persoanele cu dizabilităţi fizice 
sau psihice, persoanele infectate cu 
HIV/SIDA, persoanele fără adăpost, orfanii 
şi persoanele dependente de droguri. 
(„Percepţii şi atitudini privind discriminarea în România”, Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării, 2012) 



Discriminarea în România 
 Imaginea etniei Roma 
•43% dintre persoanele intervievate au o părere 
proastă şi foarte proastă despre romi. 
•Primele trei calităţi atribuite romilor sunt reprezentate 
de atributele: uniţi (64%), curajoşi, îndrăzneţi (29%) şi 
încrezători în sine (18%) 
•primele trei defectele asociate acestora sunt descrise 
de: leneşi (46%), agresivi (45%) şi necinstiţi (35%).  
 („Percepţii şi atitudini privind discriminarea în România”, Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării, 2012) 



Definiții & legislație 

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, 
restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie 
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop 
sau efect  restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinței 
sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului 
şi a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute 
de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau 
în orice alte domenii ale vieții publice.  
(Ordonanța de Guvern 137/2000) 



Definiții & legislație 

Termenul „discurs instigator la ură” trebuie 
înțeles ca acoperind toate formele de exprimare 
care răspândesc, incită, promovează sau justifică 
ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte 
forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv: 
intoleranță exprimate prin naționalism agresiv și 
prin etnocentrism, discriminare și ostilitate față de 
minorități, migranți și persoane de origine 
imigrantă. 
(Sursă: Consiliul Europei, Recomandarea Consiliului de 
miniștri 1997) 



Cine poate sancționa 

Discursul instigator la ură este sancționabil pe mai multe 
căi și de mai multe autorități, cu mențiunea că, de regulă, 

este posibil cumulul sancțiunilor aplicate de diferitele 
autorități: 

• Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării Consiliul Național al Audiovizualului 

• Avocatul Poporului (cu precizarea că nu poate 
emite decât recomandări) 

• Instanța de judecată civil 
• Parchetul/poliția și instanța de judecată penală 
 
 



Experimentul Ochi albaștri, ochi căprui 

A doua zi după asasinarea lui Martin Luther King, 
profesoara Jane Elliot a hotărât să le predea o lecție 

despre prejudecată elevilor săi, împărțindu-I după culoarea 
ochilor (albaștri și căprui) și purtându-se diferit cu ei, în 

funcție de acest criteriu. 
 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/video/flv/generic.html?s=frol02s42cq66&continuous=1


Educație și segregare 

• 80% dintre tinerii care nu ajung niciodată la 
şcoală sunt de etnie romă 
 

• 38% dintre aceştia sunt analfabeţi funcţionali 
 

• 75,9% dintre copiii romi care au abandonat 
educația nu au mers la grădiniță  
 

 (Studiu UNICEF, 2011) 
 



Tendinţe ale segregării şcolare 

• Şcoli mixte (ponderea elevilor romi este între 0.1 şi 
50%): 87.9% 

• Şcoli majoritar rome (ponderea cuprinsă între 50.1 şi 
70%): 6.4% 

• Şcoli predominant rome (70.1-100%): 5.8% 
• 12.2% din totalul romilor înscrişi  la data studiului 

frecventau şcoli segregate  
• Segregarea este mai accentuată în ciclul primar şi 

tendinţele sunt mai accentuate în mediul rural 
                                                         Unicef, ICCV şi ISE 2002 



Tendinţe ale segregării şcolare 

• 2004 prima măsură prin care Ministerul 
Educaţiei interzicea constituirea de grupe de 
grădiniţă sau de ciclu primar care să includă 
exclusiv sau preponderent romi 



Experimentul Păpușilor 

În 39-40, psihologii afro-americani Kenneth and 
Mamie Clark au pus la cale experimentul păpușii 
prin care copii afro-americani din școli segregate și 
mixte au ales între păpușa rea și păpușa bună, 
între două păpuși diferite la culoarea pielii și a 
ochilor.  
Concluzia studiului a fost că elevii din școli 
segregate au o părere proastă despre rasa lor și, 
ca atare, mai puțină încredere în ei, ca persoane 
bune.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM


Segregarea ca formă de discriminare 

Art. 2. - (1) Segregarea este o formă gravă de discriminare 
şi are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o 
educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de 
egalitate a dreptului la educaţie, precum şi a demnităţii 
umane. 
(2)  Constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea 
fizică a elevilor aparţinând etniei rome în grupe/clase/ 
clădiri/şcoli/alte facilităţi, astfel încât procentul elevilor 
aparţinând etniei rome din totalul elevilor din 
şcoală/clasă/grupă este disproporţionat în raport cu 
procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl reprezintă 
în totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate 
administrativ-teritorială. (Ordinul 1540/2007, Ministerul Educației) 



Cine suntem noi?  

Suntem un bagaj de istorie personală și familială și 
intrăm în profesii cu acest bagaj.  
Ce facem cu acest bagaj și cum îl modelăm pe 
parcurs fără să devenim nici falși, nici exagerați, ci 
oameni care întâlnesc alți oameni.  
„Am trăit într-o familie care privea țiganii de 
neatins și am învățat în timp, prin meseria 
mea, că oamenii sunt doar diferiți și asta ne 
transformă lumea în ceva spectaculos”.  



Exemple contra 
• Dacă se nimerește o domnișoară mai tinerică și cu nuri, 

te simți de-a dreptul exaltat și norocos că apuci să vezi 
ceva ce orice băiat și-ar dori să vadă atunci când fetele 
trec pe lângă ei pe stradă, îmbrăcate ”de scandal”. Dacă, 
însă, nimerești vreo cucoană cu o pădure stufoasă și 
nețesălată de câțiva ani, ori o țigancă care are contact 
cu apa și săpunul doar la ocazii, interesul se limitează 
automat doar la comentariile doctorului și la puținul pe 
care ți-l amintești din anatomia și fiziologia feminină 
predate la orele de curs (Catchy.ro) 

http://www.catchy.ro/pe-ginecolog-il-doare-fix-in-cot-daca-esti-epilata/58824


Exemple contra 



Documentar Colorful but colorblind 

Florina Tincu, o elevă în vârstă de 15 ani, locuieşte 
în Ferentari, un cartier periculos şi sărac al 
Bucureştiului. Părinţii ei sunt şomeri, dar Florina 
învaţă foarte bine şi anul acesta va merge la liceu. 
Pentru mulţi romi, şcoala este o problemă, aşa că 
pentru Florina intrarea la liceu este o realizare 
extraordinară. Ea speră să devină avocat şi să-i 
poată ajuta pe romi să depăşească prejudecăţile şi 
să-şi apere drepturile. 

http://roma.glocalstories.org/story/teen_dreams_helping_people/


Exemple pro 



Să căutăm subiecte 

- Toleranță 
- Discriminare 
- Rasism 
- Acceptare 
- Educație 
- Greutăți 
- Decizii 
- Soluții 



O poveste reușită 



O poveste reușită 

• Nu are doar început, cuprins, încheiere 
• Un personaj, care se află într-un context, trece 

printr-o dificultate, caută resurse pentru a găsi 
soluții, iar la final depășește impasul. La final 
personajul găsește și o concluzie/o lecție de 
viață/ o morală.  
 



O poveste = o narațiune 
• Expozițiunea (fixează spațiul, timpul, unele 

personaje și împrejurările conflictului) 
• Intriga (momentul în care se declanșează 

conflictul între personajele narațiunii) 
• Desfășurarea acțiunii (prezintă întâmplările 

cronologic) 
• Punctul culminant (momentul cel mai 

tensionat al conflictului) 
• Deznodământul (momentul rezolvării 

conflictului) 



 
 
 
 
 
 
 

I TELL A STORY TO YOU AS A HUMAN 
BEING AND YOU THINK OF A STORY 
OF YOUR OWN. THE BEST STORIES 

GIVE BIRTH TO OTHER STORIES 

 Jacqui Banaszynski 



Poveste versus știre 

• Un japonez a murit 
dupa ce a fost mușcat 
de un maidanez în 
Piața Victoriei, chiar 
lângă Guvern. 
Bărbatului de 68 de 
ani i-a fost secționată 
o arteră de la picior, 
rană în urma căreia a 
pierdut mult sânge.  

• La bloc lumea o striga 
Coco. Presa a făcut-o 
celebră cu numele 
Bosquito. Acum, 
singurul câine din 
România acuzat de 
omor îşi trăiește 
ultimii ani din viaţă în 
Germania, sub un 
nume nou: Ziva. 



Jurnalism narativ 

• Scene şi personaje. Scenele sunt 
complexe, descrierile sunt detaliate  

• Personajele dialoghează. 
• Prezintă o acţiune ce se desfăşoară în 

timp.  
• Povestea are un început, mijloc şi sfârşit.  
• Povestea transmite o experienţă. 

 



Întrebări/decizii atunci când scriem ca 
reporteri 

• Despre ce e povestea mea? (20 sec.) - ce se întâmplă în 
text? 

 
• Care e momentul esenţial? (20 sec.) - ce surprinde, ce e 

nou? 
 
• De ce contează textul aici şi acum? (45 sec) - care e 

relevanţa lui pentru public, pentru momentul în care 
trăim. 

 
• Ce spune povestea mea despre viaţă, lume şi vremurile 

în care trăim? (2 minute) 
 



Scara abstractivității Tamango 



Scara abstractivității Dincolo de zid 



Exemplu - Dincolo de zid 
• Construit sub forma unei text-călătorie cu mai 

multe personaje tocmai pentru că „adevărul” de 
la Baia Mare este format din „adevărurile” mai 
multor oameni reprezentativi pentru comunitățile 
din care vin și care se întretaie în jurul 
„problematicii”/subiectului romilor din Baia Mare 

• Fiecare scenă încearcă să te ducă într-o altă 
lume 

• Are dialog 
• E spusă pe un ton dulce-amărui 



Exemplu- Impăratul Văii Plopilor 

• În lumea ursarilor n-a mai fost bărbat ca 
Tamango. Cu două linguri şi o voce 
grunjoasă cum nu mai era niciuna, şi-a 
câştigat faima în sat, în ţară şi în toată 
lumea. Astăzi zace la pat, slăbit şi fără 
glas. 

• Portret construit în jurul personajului 
central cu ajutorul personajelor cheie cu 
care a interacţionat sau interacţionează 



Exercițiu 
Gândiți-vă în această seară la un subiect din 
cele auzite astăzi sau din cele știute deja pe 
care v-ați plăcea să-l scrieți pentru revista 
proiectului. Scrieți o propunere de un 
paragraf explicând de ce credeți că ar fi un 
subiect bun.  
Mâine le punem pe foaie și zilele ce 
urmează vorbim despre ele, de la cum le 
abordăm până la cum le-am putea scrie.  



Ziua 2 

„Priveşte dincolo de 
aparenţe” 

 Atelier de jurnalism 
narativ 



Tehnici de scriere narativă 
O poveste:  
• Are personaj(e) bine conturat(e) (care nu doar vorbesc și 

ne spun ce simt, ci pe care le vedem ce fac, cum fac și 
ce gândesc, cum arată) 

• Are tensiune/conflict 
• Aduce emoție 
• Descrie  
• Are dialog 
• Muncește cu tine ca autor 
• Face ca povestea cuiva să devină universală.  
• Are scene, este ca un film, are un parcurs cinematic 

 



Tehnici de scriere narativă 
• Adjectivele de calitate nu spun nimic. Pufos, 

amar, scârțâitor, zgrunțuros ne oferă IMAGINE 
• Predicate, FĂRĂ GERUNZII ȘI PASIVE 
• Nu spunem înalt. Spunem: 
 „Își ferește capul când intră pe ușă”.  
 „Bunica ajunge la umerii Anei, nepoata ei care 

trece într-a XII-a”. 
• Ca să ai o scenă dinamică, trebuie să gândești 

ca un regizor. Să ai un unghi și apoi să te muți 
încet spre altul, spre altă scenă.  
 



Show, don’t tell 
Detalii: cromatice, olfactive, senzoriale, de textură, 
auditive, care contează pentru a arăta ce vrei să 
arăți 
Observație: fii acolo, privește, ascultă și notează 
Scene reconstruite sau construite (întreabă, nu 
presupune) 
Scrie dialog dacă ți l-ai notat 
Fii o muscă cu acordul oamenilor pe lângă care 
alegi să fii muscă 
 



Show don’t tell  
 
  
 
Pereţii exteriori sunt aproape negri, iar, răzleţ, câteva geamuri sunt 
încadrate în pătrate proaspăt zugrăvite în alb. Aproape toate 
garsonierele au câte o gaură spartă lângă fereastră, înnegrită de fum – 
pentru că oamenii se încălzesc cu sobe improvizate, de fontă, şi fac 
mâncare tot pe ele.  
 
(Dincolo de zid, DoR #7.2)  

 



Show don’t tell  
Băieţelul, îmbrăcat într-un tricou roz, pe care scria cu litere aurii 
You make me smile a zărit guma din gura lui Pise, a lăsat sânul 
mamei şi a întins mâna zicând „Aaaa”. Toţi aşteptau reacţia cu 
ochi mari, zâmbind forţat. Pise a ezitat şi a râs. După el au râs şi 
ceilalţi curioşi, iar mama s-a încruntat un moment fiindcă soarele 
îi venea în ochi. Pise şi-a scos guma din gură şi a îndesat-o în 
cea a copilului. Cei adunaţi au aplaudat. Mama a zâmbit a 
mulţumire şi a primit în palmă o bancnotă de 50 de lei: „Să-i spui 
bărbatului că eşti bine, să nu se-ntoarcă acasă, să stea acolo şi 
să lucre”, i-a ordonat bărbatul şi s-a îndreptat spre ieşirea mică 
din ghetou, nu înainte de a le spune oamenilor „Dumnezeu cu 
voi!”. „Mergi cu Dumnezeu”, i-au răspuns câţiva. S-au uitat la el 
de parcă nu ar fi vrut să-l vadă plecat. (Dincolo de zid) 
 



Show don’t tell- Împăratul Văii Plopilor 

Când copiii ţipă mai tare, Tamango oftează zgomotos şi îşi 
închide ochii negri brăzdaţi de vinişoare roşii. Are 65 ani şi 
sunt trei ani şi patru luni de când a căzut la pat. Aurica 
apare salvatoare, îi goneşte pe gălăgioşi, scotoceşte în şorţ 
şi scoate, de printre răsaduri, şosete şi ţigări, câteva folii de 
medicamente. Bărbatul arată cu degetul spre pachetul de 
Kent şi şopteşte: „Aaah”. 
- „Iar ţigară, Tamango?” 
Îi aşază ţigara între buze şi i-o aprinde. Tamango trage 
pofticios şi scoate fumul cascadă. Apoi, Aurica observă 
candela şi o suflă: „Hai las-o, Doamne, iartă-mă, că nu mori 
acum”. Când se strânge scrumul de vreo trei degete în 
ţigara lui, îi întinde mâna pe poţ de scrumieră. 



Show don’t tell- Împăratul Văii 
Plopilor 

 
Telefonul mobil e printre puţinele amintiri ale 
vieţii lui de artist. În agenda telefonului sunt 
zeci de nume străine, pe care familia nu le 
cunoaște. Aurica dă zilnic explicaţii şi refuză 
invitaţii. Când sună şi vorbesc în alte limbi, 
Aurica ţipă: „Nu sunt Tamango!”. 



Detalii 
• Miros 
„În ciuda faptului cǎ întreg peisajul interior a trecut prin transformǎri 

succesive, de la camerǎ de adolescentǎ la birou, iar eu am încetat 
sǎ mai locuiesc acolo, e ceva ce nu s-a schimbat niciodatǎ în 
camera mea: încǎ mi se pare că miroase a coperţi de plastic, 
cerneală şi teme. Mi-am imaginat mereu că au avut mecanisme 
speciale prin care şi-au impregnat parfumul în pereţi şi între cǎrţile 
din bibliotecǎ, ca sǎ poatǎ oricând sǎ-mi declanşeze amintiri legate 
de tema la românǎ peste care am vǎrsat o sticlǎ de alcool 
sanitar sau eseurile la francezǎ pe care nu le-am fǎcut niciodatǎ. 

• Sunet 
„E o adevărată simfonie scârţâitul bostanului bine copt când se crapă.” 
• Textură: “lacrima ca o omidă” (Marta Petreu), cicatrici ca niste 

cratere 
• Dimensiune: „bujori cât capul unui nou-născut” 

 



Exercițiu de scriere 

  
Scrie un paragraf despre un moment, o 
anecdotă, o întâmplare, un personaj 
din viața ta care are legătură cu 
culoarea roșu, folosindu-vă 
preponderent de detalii senzoriale-
olfactive, auditive, de textură etc.  
  
 



Cum generăm idei?  
Informația este peste tot:  
-Știri TV, agenții de presă, tabloide, ziare 
locale 
-ONG-uri 
-Facebook, rețele sociale 
-Întâlniri cu prietenii 
-Discuții în familie 
-Curiozități personale care nu-ți dau pace. 
Întrebarea veșnică „De ce?” 



Moment  

 
 

de pus ideile de ieri seară pe 
flipchart-uri 



De la idee la scriere 

 Etape în scriere: 
• Idee (știm despre cine vrem să scriem și de ce) 
• Documentare (punem întrebări, suntem curioși, 

notăm) 
• Focus (răsturnăm găleata cu informație și 

selectăm) 
• Organizare (organizăm ce am selectat) 
• Scriere (scriem ) 
• Rescriere (citim ce am scris și rescriem) 



De la idee la documentare 

• I. Informatie 
importanță (nume, 
date, FACTS, 
experți) 

• II. Reacții (răspunsuri 
de la alte persoane; 
cine a fost afectat) 

• III. Context 
(background, istoric, 
relevanță) 

• IV. Cool stuff (detalii 
interesante, scene, 
personaje) 



O frântură din documentare 



Documentare- Immersion 



Cum scriem despre persoane 
vulnerabile 

• Prejudecăți voite sau nu 
• Scuturarea de istoricul personal sau al 

familiei 
• Generalizări și efectul lor asupra a ce 

scriem 
• Vrem să arătăm diferențele doar pentru a-I 

face pe cei diferiți să înțeleagă, să se pună 
în locul personajelor, nu să-i arate cu 
degetul 



Exemple de povești personale despre 
vulnerabilitate 

 
 „I'm not ashamed of what happened to me anymore.” 
 When she was 12, Barbara Amaya ran away from an 

abusive home. 
 She ended up on the streets of Washington D.C. where 

she was picked up by sex traffickers and forced into 
prostitution. 

 At StoryCorps, Barbara spoke with her daughter, 
Bianca Belteton, about the years that followed. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://storycorps.org/listen/barbara-amaya-and-bianca-belteton/
http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/05/health/healthguide/TE_AIDS_CLIPS.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/05/health/healthguide/TE_AIDS_CLIPS.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/05/health/healthguide/TE_AIDS_CLIPS.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/05/health/healthguide/TE_AIDS_CLIPS.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/05/health/healthguide/TE_AIDS_CLIPS.html?_r=0


Exercițiu: Roata intervievării 
Elena este o femeie romă care a decis să-și 
părăsească bărbatul după 11 ani de relație 
abuzivă 
 
Aflați povestea Elenei punând pe rând câte 
o întrebare care să deslușească istoria ei. 
 



Cum punem întrebări?  
• Transformă subiecţii în povestitori: Oamenii înţeleg rolul de 

intervievat ca unul de “răspunzător la întrebări”. Pune-i în scenă. 
„Deci ai ajuns la școală. Povesteşte-mi ce ai văzut cand ai intrat în 
clasă”. 

• Reconstrucție: Cum erai îmbrăcat? Cum era vremea? Mancasei in 
ziua aia – ce anume? 

• Evităm intrebarile generale si tindem spre specific, concret: “Ce 
crezi despre facebook” versus “Pentru ce folosești Facebook?” 

• General: Care a fost momentul tău favorit din școala generală? 
• Specific: Povestește-mi un moment când te-ai simțit 

mândru/mândră în școala generală 
• Foloseşte mediul înconjurător ca punct de pornire. 

Întreabă ce e cu fotografiile de pe perete, cu geamantanul care se 
întrevede de sub pat, cu chitara prăfuită… 



Interviul- Sfaturi (Jacqui B.) 
• Înţelege şi comunică ce vrei. 
De cele mai mult ori mergem la un interviu cu un scop sau 

cu o idee conturată despre ce căutăm. Trebuie să fim 
sinceri cu sursele, să le spunem ce ipoteze testăm şi 
cum credem că ne-ar putea ajuta. 

• Intervievează oamenii în mediul lor. 
La școală, în cafeneaua preferata, ACASĂ 
• Imaginează-ți interviul ideal 
• Stabileşte/negociază regulile interacţiunii devreme. 
E important ca oamenii să înţeleagă rolul tău şi să ştie că, 

în principiu, vei folosi tot ce îţi vor spune dacă nu 
negociaţi nişte protocoale. 



Interviul- Sfaturi (Jacqui B.) 
• Decojeşte ceapa (pentru fiecare întrebare, încă 

cinci). 
Sunt foarte puţini oameni care îţi vor da natural toate datele 

necesare ca să reconstruieşti un moment sau să înţelegi 
o decizie. Trebuie să sapi şi să ajungi la detaliul cel mai 
relevant. 

• Pune întrebarea evidentă şi cea de care îţi e frică. 
Prima s-ar putea să producă un răspuns neaşteptat. A 

doua unul surprinzător de sincer. 
Empatizează, taci, ascultă (cu toate simţurile). 
Întotdeauna fă un al doilea (şi un al treilea, şi un al 

patrulea…) interviu. 



Construcția unui personaj din 
comunitate 

 Pise, Dincolo de zid 
 Fără mine, nu intră nimeni [în Craica]”, mi-a spus Pise imediat după ce l-am 

cunoscut. 
 „De ce?”, am întrebat eu.  
 
 „Nimeni de acolo nu are încredere în străini, fiindcă le-au fost făcute prea multe 

promisiuni şi nu au fost ajutaţi”. Aşteptam amândoi să se-ncarce un camion cu haine, 
mobilă şi jucării de la un ONG care voia să ajute locuitorii de acolo; el era cel care 
facilitase transportul. 

 
 Pise, pe numele lui complet Carol Jurisnicz, purta un costum negru, lucios, cu o 

cămaşă albă descheiată lejer la gât. Îşi căuta mereu reverul, pe care-l mângâia încet 
ca şi cum ar fi găsit scame, apoi trăgea de el, de parcă voia să-l aranjeze mai bine. 
Are 45 de ani, este om de afaceri şi deţine un magazin şi un club-cafenea-bar, 
Selena Diamant. E misterios când vine vorba de afacerile sale şi răspunde lapidar. 
Mi-a spus că fiii lui, de 23 şi 26 de ani, au o firmă de construcţii la Londra, acolo unde 
au locuit cu toţii un an. Este fiul unui pastor penticostal, la liceu s-a oprit la clasa a 
XI-a şi pe la mijlocul anilor ’90 a fost instructor de dansuri ţigăneşti.  



Construcția unui personaj  
Într-o sâmbătă, Aurica a trecut pe lângă casa 
prietenelor şi l-a văzut pe Tamango acolo. 
Îmbrăcată cu fustă mini, s-a „recomandat”, „că aşa 
era pă timpurile alea”. Cu pletele lui lungi şi negre, 
parfumat şi cu inele, Tamango a păcălit-o că e 
arab. Auricăi i s-a părut frumos, dar îi era şi frică 
de el. În seara aia era un bal în Şoldanu şi acolo s-
au revăzut. Când a intrat Tamango în sală, îşi 
aminteşte Aurica, muzica s-a oprit şi toţi ochii s-au 
aţintit spre el. S-a urcat pe scenă şi a început să 
cânte frumos de tot, „cântări de muzică uşoară”. 
 
 



Constructia unui personaj 

• What do they smell like? He hadn’t showered 
in days, and his T-shirt smelled like sour milk. 

• What do they feel like? He had leathery hands, 
and his shake was slow and firm.  

• Auzi, mirosi, simti personajul si in felul asta 
prinde VIATA 

• Atentie la idealizat. Nimeni nu e doar bun sau 
doar rau 



Exerciţiu 

 Observaţi o scenă, luaţi-vă notiţe în 
aşa fel încât să o puteţi reconstrui în 
scris, apoi încercaţi să staţi de vorbă 
cu personajele observate pentru a 

aduce context situaţiei. 
Scrieţi un text de maximum o pagină pe 

baza observaţiei şi a interviurilor. 
Deadline: 20:00 



Variante de structuri 
• Cronologică (de la început la sfârşit) 
• Comprimarea timpului (începem de la mijloc, de 

la sfârşit...) 
• Circulară (povestea se termină unde a început; 

de exemplu cu o frază cheie/acţiune care se 
repetă) 

• Naraţiune paralelă (doua fire narative care se 
unesc la un moment dat) 

• Împletită- două sau mai multe naraţiuni care 
sunt comparate pentru  a ajunge la un înţeles 
mai larg. 



Ziua 3 

 
 

„Priveşte dincolo de aparenţe” 
 Atelier de jurnalism narativ 

 



Structura - abilitate administrativă 





In media res 
Era iadul pe pământ. 
Clădirea roşie şi tot ce era în ea ardeau cu furie, 
iar fumul gros se înălţa într-o coloană care, după 
ce s-a luminat de ziuă, avea să se vadă din toate 
colţurile oraşului. Pompierii dădeau cu apă, dar 
parcă dădeau cu benzină, pentru că nu puteau să 
coboare temperatura suficient încât să împiedice 
plasticele să se reaprindă. 
Ardeau mai mult de două din cele cinci hectare pe 
care se întinde una dintre clădirile complexului 
Dragonul Roşu, un centru comercial mamut din 
estul Bucureştiului 

 





Paralelă 
În seara de sâmbătă, 14 ianuarie, sute de protestatari din Piaţa 
Universităţii forţau cordoanele de jandarmi ca să poată mărşălui către 
Palatul Cotroceni. Vlad Ilaş, 23 de ani, stătea pe net în cartierul 
Băneasa, unde locuieşte împreună cu un văr. Nu deschisese televizorul 
pentru că oricum nu are cablu şi nu ştia ce se întâmplă în centru (...) 
Sâmbătă la prânz, Bogdan, 36 de ani, subofiţer în cadrul Jandarmeriei 
Române, a mâncat ceva cu prietena lui, Mădălina, 22 de ani, şi a plecat 
la serviciu. La ora 18:00 a coborât din echipaj în Piaţa Universităţii. Nu 
fusese în prima seară de proteste, la Cotroceni, dar ştiind că 
manifestanţii au fost paşnici, a coborât, ca şi ceilalţi colegi, fără cască 
sau scut, pentru a semnala că nu au venit echipaţi pentru o intervenţie. 
Cu toţii purtau combinezoane de iarnă, bocanci, scurte, şepci şi aveau 
la ei „tonfa din dotare”. (...) 
În prima jumătate a zilei de sâmbătă, Gabriel stătuse pe net şi citise tot 
ce prinsese despre proteste. Tânărul de 27 de ani (...) 

 
 
 



Structura închiderea cercului  
• E vineri, ultima noastră zi împreună. Am hotărât să 

petrecem aceste ore pe o plajă privată, într-un vechi port 
al Romei.  

• Ne ridicăm de pe şezlonguri. Soarele s-a pierdut în 
mare, iar răcoarea serii se face simţită. Cu gesturi 
meticuloase, Cristina îşi strânge lucrurile şi le pune în 
geanta roşie, de plajă. Păşim în tăcere pe nisipul cald. 
Am crescut lângă ea, şi credeam că ştiu fiecare detaliu 
al sufletelor noastre. Nu le ştiu şi îmi dau seama că mai 
am de învăţat despre prietenia noastră şi despre mine. 
Dar măcar acum nu-mi mai este teamă că am crescut. 
(„O zi în jurul portocalei”) 

 
 



 Întrebări și răspunsuri 

 
Întreabă-ne orice te ajută să 
spui mai bine poveștile copiilor 

și tinerilor romi. 
 

Mulțumim! 



Proiectul „Priveşte dincolo de aparenţe” este 
finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în 
cadrul Fondului ONG în România. Pentru 
informaţii oficiale despre granturile SEE şi 
norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org  
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a granturilor SEE, 2009 – 
2014.  

http://www.eeagrants.org
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