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PENTRU A SPARGE GHEAŢA

CREDIBIL SAU 
NU?



PENTRU A SPARGE GHEAŢA

CREDIBIL SAU 
NU?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


PENTRU A SPARGE GHEAŢA

CREDIBIL SAU 
NU?



PENTRU A SPARGE GHEAŢA

REAL SAU
FALS?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


ACTIVITĂŢII CU CLASA

SĂ FII LA 
CURENT CU
ACTUALITATEA

Din ce surse îţi obţii
știrile? 

(sau ce surse de informare
cunoști?)



ACTIVITĂŢII CU CLASA

SĂ TE
GÂNDEȘTI LA 
SURSELE
NOASTRE DE 
INFORMARE

În ultima 
săptămână/lună, aţi
întâlnit știri care păreau
bizare?



ACTIVITĂŢII CU CLASA

ÎN CE FEL E 
BIZARĂ?

a. Pur și simplu nu e adevărat
b. Nu sunt deloc de acord
c. E exagerat sau dubios
d. E prea frumos (sau prea urât) ca să fie adevărat
e. Contrazice tot ce știu despre acest subiect
f. Se potrivește cam prea mult dorinţelor sau

credinţelor mele
g. E dezgustător
h. E o glumă
i. Altele



ACTIVITĂŢII CU CLASA

OPINIE SAU
FAPT? 

Opinia se bazează pe
convingerea sau
punctul de vedere al 
persoanei care o 
exprimă, și nu pe dovezi
verificabile
. 

Un fapt poate fi 
verificat și susţinut de 
dovezi.



ACTIVITĂŢII CU CLASA

CE ESTE
DEZINFORMAREA?

• Ce? Informaţii false sau înșelătoare
• Cum? Create sau difuzate intenţionat
• De ce? Pentru a câștiga bani sau a induce în 

eroareCreate sau difuzate 
intenționat



PREZENTARE FINALĂ

DE CE REPREZINTĂ 
DEZINFORMAREA 
O PROBLEMĂ?

1. Te induce în eroare, astfel încât...
• nu vezi decât o faţetă (deformată) a poveștii
• resimţi emoţii puternice din motive greșite
• te comporţi diferit
• te faci de râs în faţa celorlalţi

2. Îţi îngreunează accesul la informaţiile corecte
atunci când ai nevoie de ele

3. Poate avea un impact negativ asupra societăţii



EXEMPLU

DEZINFORMAREA 
POATE CAUZA 
PAGUBE REALE ÎN 
VIAȚA REALĂ

Atacuri asupra unor turnuri 5G 
ca urmare a dezinformării
privind tehnologia 5G https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


EXEMPLU

DEZINFORMAREA 
POATE PUNE 
VIAȚA 
OAMENILOR ÎN 
PERICOL

Cum a făcut-o această imagine 
devenită virală.



PREZENTARE FINALĂ

PE CINE POATE 
PĂCĂLI 
DEZINFORMAREA?

PE TOŢI!  
Toate grupele de vârstă, indiferent de sex, 
origine socială, nivel de educaţie.

E mai ușor să fim păcăliţi atunci când:
• sunt implicate sentimente puternice (iubire, teamă, 

speranţă)
• mesajul provine de la cineva în care avem încredere
• mesajul concordă cu convingerile noastre



PREZENTARE FINALĂ

CINE AR TREBUI SĂ 
COMBATĂ 
DEZINFORMAREA?

TOŢI... 
Jurnaliștii și formatorii de opinie
Politicienii
Organizaţiile mass-media și platformele de 
comunicare socială
Educatorii

... Chiar și TU!
• Fii vigilent și verifică știrile ciudate
• Gândește-te înainte de a transmite mai departe o știre
• Vorbește cu prietenii care e posibil să fi fost păcăliţi



PREZENTARE FINALĂ

„ȘTIRILE FALSE” 
CE SUNT ELE?

INFORMAȚII
GREȘITE

Legături false
Conţinut care induce în
eroare

DEZINFORMARE

Conţinut fals
Impostură

Conţinut manipulat
Conţinut fabricat

PROASTĂ
INFORMARE

(Unele) Scurgeri de 
informaţii

Hărţuire
Discursuri de incitare la ură

FALS INTENȚIE DE A 
FACE RĂU



PREZENTARE FINALĂ

CUM PUTEM 
DISCERNE 
ADEVĂRUL DE 
ȘTIRILE FALSE

Cum se poate verifica dacă o știre este adevărată 
sau nu?

Câteva idei:
• Citiţi întregul articol - se potrivesc titlurile cu conţinutul?
• Căutaţi știrea pe internet - este confirmată și de alte surse?
• Știţi ce fel de surse sunt acestea?
• Verificaţi data și autorul
• Verificaţi dacă imaginile arată ciudat



PREZENTARE FINALĂ

POVESTEA
TRISTĂ, DAR
ADEVĂRATĂ A 
VACII PENKA

Adeseori, faptele
contează mai puţin
decât modul în care este
spusă povestea.

„Activiștii se luptă pentru a salva de la 
execuție o vacă gestantă care a traversat «ilegal» frontiera UE”

„Nebunia UE: vaca Penka riscă pedeapsa

cu moartea fiindcă s-a aventurat în afara

blocului comunitar, fără acte la ea”

„Condamnată la moarte fiindcă
s-a rătăcit și a trecut din Bulgaria 
în Serbia, vaca Penka
întruchipează tot ce merge prost 
în UE”



PREZENTARE FINALĂ

BUSOLĂ PENTRU
VERIFICAREA
VERIDICITĂȚII
INFORMAȚIILOR



PREZENTARE FINALĂ

MĂSURI
ADOPTATE DE UE 
ÎMPOTRIVA
DEZINFORMĂRII

• „EU vs Disinfo” - o echipă specială pentru
dezinformarea în străinătate

• Îmbunătăţirea modurilor prin care 
dezinformarea poate fi identificată rapid

• Avertizarea cetăţenilor cu privire la riscurile
de dezinformare

• Presiune exercitată asupra companiilor care 
deţin platformele de socializare, ca să
participe și ele la acest efort

• Sprijinirea verificatorilor de informaţii și a 
jurnaliștilor din cadrul și din afara UE



PREZENTARE FINALĂ

URMĂRIȚI-I PE
VERIFICATORII DE 
INFORMAȚII

• Lista organizaţiilor din ţara voastră care 
verifică informaţiile este actualizată de 
Institutul Poynter și pe Facebook

• Propriul grup antidezinformare al UE și
campania „think before you share” 
(Gândiţi-vă înainte de a distribui știrea)

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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INDUS ÎN
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