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Descrierea modulului

În cadrul acestui modul, elevii vor explora practicile care permit 
oamenilor să acceseze, să evalueze critic și să creeze sau să 
manipuleze mass-media. Obiectivul principal al acestui modul 
este de a modela conștientizarea persoanelor în vârstă cu privire 
la influenţa mass-media. Seniorii vor fi echipaţi cu instrumente 
care îi vor ajuta să analizeze critic mesajele. Modulul va oferi, de 
asemenea, diverse oportunităţi de a-și extinde experienţa în 
mass-media și de a-i ajuta să-și dezvolte abilităţi creative în 
realizarea propriilor mesaje media. Cursanţii din generaţiile mai 
în vârstă se vor familiariza cu diferite tipuri de informaţii pentru a 
putea selecta cea mai fiabilă sursă de informaţii, vor putea să o 
evalueze în mod critic și își pot crește gradul de conștientizare a 
riscurilor prezentate de noile mijloace de informare în masă.
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TEMA 1: Tipul surselor și 
serviciilor de informații



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

Prezentare generala

    

Subiectul acoperă diferite tipuri de 
surse de informaţii și servicii pentru 
a-i sensibiliza pe cursanţi cât de 
diversi pot fi. Putem menţiona: 
cărţi, enciclopedii, reviste, baze de 
date, ziare, cataloage de biblioteci 
sau o mare varietate de resurse de 
internet.

Merită diversificata selecţia 
surselor de sfaturi sau 
informaţii. Un aspect 
important este 
disponibilitatea surselor de 
mai sus și pertinenţa 
informaţiilor.



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

CARTEA

este un mediu pentru înregistrarea informaţiilor sub formă de scriere sau imagini, compus de obicei din mai multe pagini legate 
între ele și protejate de o copertă. Ca obiect intelectual, o carte este în mod prototip o compoziţie de o lungime atât de mare încât 
este nevoie de o investiţie considerabilă de timp pentru a compune și o investiţie considerabilă, deși nu atât de extinsă, de timp 
pentru a citi. Cărţile pot consta doar din desene, gravuri sau fotografii, cuvinte încrucișate sau păpuși decupate. Într-o carte fizică, 
paginile pot fi lăsate necompletate sau pot conţine un set abstract de linii pentru a susţine intrările, într-o carte de cont, o carte de 
întâlniri, o carte cu autografe, un caiet, un jurnal sau un caiet de schiţe. Unele cărţi fizice sunt realizate cu pagini suficient de groase 
și de rezistente pentru a susţine alte obiecte fizice, cum ar fi un album de fotografii sau un album de fotografii. Cărţile pot fi 
distribuite în formă electronică sub formă de cărţi electronice și alte formate.

SFATURI:

Dacă doriţi să vă extindeţi cunoștinţele despre subiectul dat, 
luaţi o carte și investiţi-vă timpul pentru a citi. Tipul de carte 
depinde de cunoștinţele specifice pe care doriti să le 
dobândiţi.



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

O ENCICLOPEDIE este o lucrare de referinţă sau un compendiu care oferă rezumate de cunoștinţe fie din 
toate ramurile, fie dintr-un anumit domeniu sau disciplină. Enciclopediile sunt împărţite în articole sau intrări 
care sunt adesea aranjate alfabetic după numele articolului și uneori pe categorii tematice. Intrările de 
enciclopedie sunt mai lungi și mai detaliate decât cele din majoritatea dicţionarelor. În general vorbind, spre 
deosebire de intrările din dicţionar - care se concentrează pe informaţii lingvistice despre cuvinte, cum ar fi 
etimologia, semnificaţia, pronunţia, utilizarea și formele gramaticale - articolele de enciclopedie se 
concentrează pe informaţii factuale referitoare la subiectul numit în titlul articolului. Enciclopediile pot fi 
generale și specifice (acoperind, de exemplu, știinţa, sportul sau animalele).

ACTIVITATI: 
Plan de lectie 1



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

O REVISTĂ este o publicaţie periodică care este tipărită pe hârtie sau publicată electronic (uneori denumită revistă 
online). Revistele sunt, în general, publicate în mod regulat și conţin o varietate de conţinut. În general, acestea sunt 
finanţate prin publicitate, printr-un preţ de achiziţie, prin abonamente preplătite sau o combinaţie a celor trei. 
Revistele pot fi distribuite prin poștă, prin vânzări de chioșcuri de ziare, librării sau alţi furnizori sau prin distribuţie 
gratuită în locaţiile selectate de preluare.

SFATURI: Dacă interesele dvs. se referă la un anumit domeniu și aveți nevoie de o 
informație de încredere, va recomandam sa achizitionati o revistă de specialitate. 
Vă puteți familiariza cu câteva noutăți. Resursele accesibile gratuity vă vor ghida 
prin câteva exemple.

Activitate: 
Plan de lectie 1 



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

Un ZIAR este o publicaţie periodică ce conţine informaţii scrise despre evenimentele actuale și este adesea printat cu 
cerneală neagră, cu fundal alb sau gri. Ziarele pot acoperi o mare varietate de domenii precum politica, afacerile, 
sportul și arta și includ deseori materiale precum coloane de opinie, prognoze meteo, recenzii ale serviciilor locale, 
necrologuri, anunţuri de naștere, cuvinte încrucișate, desene animate editoriale, benzi desenate și sfaturi coloane. 
Majoritatea ziarelor sunt afaceri și își plătesc cheltuielile cu un amestec de venituri din abonamente, vânzări de 
chioșcuri și venituri din publicitate. Ziarele au fost publicate în mod tradiţional în tipar (de obicei pe hârtie ieftină, de 
calitate scăzută numită hârtie de ziar). Cu toate acestea, astăzi majoritatea ziarelor sunt publicate și pe site-uri web ca 
ziare online, iar unele chiar și-au abandonat complet versiunile tipărite.

Activitate
Plan de lectie 1



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

O BAZĂ DE DATE este o colecţie organizată de date, în general stocate și accesate electronic dintr-un sistem 
informatic. Acolo unde bazele de date sunt mai complexe, acestea sunt adesea dezvoltate folosind tehnici de proiectare 
și modelare formale. Sistemul de gestionare a bazelor de date (SGBD) este software-ul care interacţionează cu 
utilizatorii finali, aplicaţiile și baza de date în sine pentru a captura și analiza datele. Software-ul SGBD cuprinde în plus 
facilităţile de bază furnizate pentru administrarea bazei de date. Suma totală a bazei de date, a SGBD și a aplicaţiilor 
asociate poate fi denumită „sistem de baze de date”. Există diferite tipuri de baze de date: baza de date în memorie, 
baza de date cloud, baza de date activă, baza de date deductivă sau una distribuită.

Activitati 
Plan de lectie 1

 



Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

 UN CATALOG de BIBLIOTECĂ este un registru al tuturor articolelor bibliografice găsite într-o bibliotecă sau un grup 
de biblioteci, cum ar fi o reţea de biblioteci în mai multe locaţii. Un element bibliografic poate fi orice entitate 
informaţională (de exemplu, cărţi, fișiere computerizate, grafică, realia, materiale cartografice etc.) care este 
considerată material de bibliotecă (de exemplu, un singur roman) sau un grup de materiale de bibliotecă (de exemplu, o 
trilogie ), sau conectat din catalog (de exemplu, o pagină web) în măsura în care este relevant pentru catalog și pentru 
utilizatorii bibliotecii. Cel mai mare catalog internaţional de biblioteci din lume este catalogul sindical WorldCat 
(www.worldcat.org) administrat de cooperativa de bibliotecă non-profit OCLC. În iulie 2020, WorldCat avea aproape 
500.000 de înregistrări de catalog și peste 3 miliarde de fonduri de biblioteci. 

Activitati: 
- Plan de Lectie 1

 

http://www.worldcat.org/


Subiectul 1: Tipul de surse și servicii 

de informații

INTERNET-ul a devenit o sursă de informaţii locală semnificativă. Printre toţi adulţii, internetul este fie cea mai populară sursă, fie ca 
este legat de ziare ca fiind cea mai populară sursă pentru cinci dintre cele 16 subiecte locale din sondaj - de la restaurante și afaceri la 
locuinţe, școli și locuri de muncă. Dincolo de subiectele pentru care este sursa de top, internetul este adesea a doua sursă de informaţii 
cea mai importantă despre o varietate de alte subiecte. Acestea includ evenimente comunitare, vreme și activităţi artistice și culturale 
locale. Este de remarcat faptul că site-urile web ale platformelor tradiţionale de știri locale nu se înregistrează la niveluri majore pe 
majoritatea subiectelor. S-ar putea întâmpla ca acele site-uri web să nu fie cea mai importantă sursă pe care oamenii se bazează, dar văd 
în continuare valoare în aceste site-uri ca o resursă suplimentară sau ca un punct de plecare pentru cercetări mai aprofundate pe un 
subiect local care le contează.     Sursele din reţea sunt favorizate pentru accesibilitate ușoară și oportunităţi de a economisi timp. O 
problemă importantă acoperită de oameni pe net este modul în care aceștia își pot „facilita viaţa de zi cu zi”. Cu toate acestea, poziţiile 
critice de pe Internet sunt afectate în principal de experienţele negative ale întâlnirii cu materiale de calitate scăzută. Prin urmare, 
evaluarea critică a surselor este foarte esenţială.

 



TEMA 2:  Identificarea 
fiabilității surselor 

de informații



TEMA 2:  Identificarea fiabilității surselor 

de informații
Prezentare Generala

Subiectul tratează evaluarea critică a surselor și este un fel de continuare a subiectului anterior. Elevii vor înţelege cum 
să evalueze credibilitatea informaţiilor pe care le întâlnesc. Pe măsură ce termenii „post adevăr”, „știri false” și „fapte 
alternative” devin din ce în ce mai răspândite în discursul social și în sfera publică, este esenţial ca persoanele în vârstă 
să dezvolte abilităţile de a evalua în mod critic informaţiile.



TEMA 2:  Identificarea fiabilității surselor 

de informații

O mare parte din discursul despre „știri false” din zilele noastre combină trei noţiuni (eng.): disinformation, misinformation și 
malinformation. In limba romana acesti termini sunt comasati sub termenul de dezinformare, fara a se face o distinctie intre 
cele 3 notiuni.
Este important să distingem mesajele adevărate de cele false și mesajele care sunt create,sau distribuite de „agenţi” care 
intenţionează să facă rău. 

Să analizăm diferenţa:

DEZINFORMARE (Misinformation) : Informaţii false, dar 
care nu sunt create cu intenţia de a provoca daune (de 
exemplu, cineva care postează un articol care conţine acum 
informaţii depășite, dar care nu își dă seama ca face o 
greseala).



TEMA 2:  Identificarea fiabilității surselor 

de informații

DEZINFORMARE (Malinformation): informaţii false și create 
în mod deliberat pentru a dăuna unei persoane, unui grup 
social, unei organizaţii sau unei ţări (de exemplu, un 
concurent care postează intenţionat statistici false despre 
organizaţia dvs. cu intenţia de a vă discredita).

O mare parte din discursul despre „știri false” din zilele noastre combină trei noţiuni (eng.): disinformation, misinformation și 
malinformation. In limba romana acesti termini sunt comasati sub termenul de dezinformare, fara a se face o distinctie intre 
cele 3 notiuni.
Este important să distingem mesajele adevărate de cele false și mesajele care sunt create,sau distribuite de „agenţi” care 
intenţionează să facă rău. 

Să analizăm diferenţa:



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

DEZINFORMARE (Disinformation): Informaţii bazate pe 
realitate, utilizate pentru a provoca vătămări unei persoane, 
organizaţii sau ţări (de exemplu, cineva care folosește o 
imagine a unui copil mort refugiat (fără context) în efortul 
de a aprinde ura faţă de un anumit grup etnic sunt 
împotriva).

O mare parte din discursul despre „știri false” din zilele noastre combină trei noţiuni (eng.): disinformation, misinformation și 
malinformation. In limba romana acesti termini sunt comasati sub termenul de dezinformare, fara a se face o distinctie intre 
cele 3 notiuni.
Este important să distingem mesajele adevărate de cele false și mesajele care sunt create,sau distribuite de „agenţi” care 
intenţionează să facă rău. 

Să analizăm diferenţa:



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Să analizam diferenţele!

Dezinformarea poate fi identificată destul de rapid prin scanarea istoricului contului 
în cauză pentru a determina dacă există un model clar de postare a conţinutului 

incorect sau dacă aceasta a fost o greșeală nevinovată unică. Ultimele două pot fi, 
de asemenea, ușor identificate după câteva cautari de bază, dar sunt, în general, 

dificil de diferenţiat. 

Activitati: 
- Plan de lectie 2



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Pentru a evalua o sursă, puneţi-vă o serie de întrebări care se referă la monedă, relevanţă, autoritate, precizie și scop 
(denumite și întrebări CRAAP!). Acest proces vă va ajuta să determinaţi dacă o sursă este credibilă și vă va ajuta să 
identificaţi dacă este relevantă pentru cercetarea dvs. Fișa de mai jos poate fi descărcată pentru a vă ajuta să parcurgeţi 
procesul.

Stabiliţi dacă data publicării informaţiilor este potrivită pentru proiectul dvs.  Care este data de publicare sau de postare?  
De ce este sau nu este importantă data pentru mesajul sau conţinutul sursei?  Informaţiile sunt învechite în raport cu 
subiectul?

Activitati: 
- Plan de lectie 3
 



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Relevanţă: determinaţi cât de aplicabile sunt informaţiile pentru proiectul dvs.  
Pentru ce audienţă sau nivel sunt scrise informaţiile (publicul larg, experţi / cărturari 
etc.)?  Explicaţi de ce aţi sau nu aţi cita / referi informaţiile din această sursă în 
proiectul dvs.

Autoritate: stabiliţi dacă autorul sursei, creatorul sau editorul informaţiilor este cel 
mai bine informat.  Cine este autorul, creatorul sau editorul sursei sau ce organizaţie 
este responsabilă de sursă?  Există informaţii de contact disponibile?  De unde știi 
dacă autorul este un expert pe acest subiect (de exemplu, examinează acreditările 
autorului, experienţa și / sau afilierea organizaţională)?  De unde provin banii pentru 
cercetare sau programare, dacă este relevant?

 



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Acurateţe: determinaţi fiabilitatea, veridicitatea și corectitudinea conţinutului.  
Ce indicaţii vedeţi că informaţiile sunt sau nu sunt bine cercetate sau oferă suficiente dovezi?  
Ce fel de limbaj, imagini și / sau tonuri sunt utilizate (de exemplu, emoţional, obiectiv, profesional etc.)?  
Dovezile susţin premisele / afirmaţiile și concluziile?  
Faptele și afirmaţiile sunt documentate sau citate în text, ca note sau într-o bibliografie?

 

Scop: Determinaţi motivul pentru care informaţiile există.  
De ce a fost scrisă această sursă (de exemplu, pentru a informa, a preda, a distra, a convinge)?  
Cum ar putea afecta afilierea autorului punctul de vedere, înclinarea sau potentialul sursei?  
Cum ar putea afecta publicul vizat punctul de vedere, înclinarea sau potenţialul informaţiilor?  
Ce concluzii sunt prezentate? Sunt informaţiile complete? Este exclus ceva major?  Cum se 
compară această resursă cu altele pe același subiect?



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Mai puteti verifica: 

Argumente: Care sunt afirmaţiile autorului?  Care este poziţia autorului?  
Ce motive dă autorul pentru a-și susţine poziţia?  
Există defecte în logica autorului?  
Sunteţi de acord sau nu cu argumentul sau perspectiva autorului? De ce?  
Care este poziţia dumneavoastră cu privire la acest subiect?  
Ce dovezi (adică cercetare) puteţi furniza pentru a vă susţine poziţia?

Conștientizare de sine:  Examinaţi-vă propria perspectivă și asiguraţi-vă că ati căutat informaţii ce 
reprezintă perspective alternative și viziuni asupra lumii.  
Asiguraţi-vă că nu căutaţi sau nu favorizaţi surse care vă confirmă doar convingerile existente 
(evitaţi părtinirea confirmării).  
Fiti inconfortabil. 
Citiţi din surse din întregul spectru (chiar dacă nu sunteţi de acord cu astfel de surse); acest lucru vă 
va asigura că sunteţi conștient de diferitele părţi ale unei dezbateri / probleme. 



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Scopul principal al evaluării este de a înţelege semnificaţia și valoarea unei surse în raport cu alte surse și propria 
gândire asupra unui subiect.
A evalua informaţia înseamnă a analiza informaţia dintr-o perspectivă critică. Procesul evaluativ ne cere să facem 
un pas înapoi și să luăm în considerare cu atenţie sursele pe care le folosim și modul în care le folosim, să nu ne 
grăbim la judecată, ci să ne gândim la conţinutul articolelor pe care le citim sau la rezultatele căutării online pe 
care le parcurgem. De asemenea, trebuie să luăm în considerare relaţiile dintre diferite surse și modul în care 
acestea funcţionează împreună pentru a forma „conversaţii” în jurul anumitor subiecte sau probleme. O 
„conversaţie” în acest sens se referă la diversele perspective și argumente care înconjoară o anumită întrebare de 
cercetare (sau un set de întrebări).

 



Subiectul 2: Identificarea fiabilității 

surselor de informații

Fie că urmărim știrile, citim blogul unui prieten, cercetăm o stare de sănătate sau folosim informaţiile în alt mod, ne bazăm 
în general pe propriile noastre valori și experienţe de viaţă pentru a face judecăţi relativ rapide cu privire la validitatea 
informaţiilor la care suntem expuși sau căutaţi. Uneori nici măcar nu luăm în considerare faptul că am făcut o judecată cu 
privire la ce să avem încredere în primul rând. Pur și simplu suntem pe pilot automat, dar nu trebuie să fim. Pe site-urile 
multor academii și universităţi din întreaga lume puteţi găsi câteva ghiduri, tutoriale, podcast-uri sau oportunităţi de 
instruire privind evaluarea critică a surselor.

 



TEMA 3: Manipularea 
mass-media



TEMA 3:Manipularea mass-media

Prezentare Generala

Seniorii vor învăţa despre tehnici conexe în care partizanii creează o imagine sau un argument care le 
favorizează interesele particulare. Vor distinge erorile logice, manipulările psihologice, înșelăciunea 
directă (dezinformarea), retorica și tehnica propagandistică.



TEMA 3: Manipularea mass-media

MANIPULAREA MEDIA reprezinta o serie de tehnici conexe în care partizanii creează o imagine sau un argument 
care le favorizează interesele particulare. Astfel de tactici pot include utilizarea unor erori logice, manipulări 
psihologice, înșelăciune directă (dezinformare), tehnici retorice și de propagandă și implică adesea suprimarea 
informaţiilor sau a punctelor de vedere prin înghesuirea lor, prin inducerea altor persoane sau grupuri de 
oameni să se oprească in a asculta anumite argumente sau pur și simplu abătând atenţia în altă parte.

Astroturfing este atunci când există o 
intenţie și o încercare de a crea iluzia de 
sprijin pentru o anumită cauză, persoană sau 
poziţie. Deși acest lucru este în principal 
conectat și văzut pe internet, s-a întâmplat și 
în ziare în timpul alegerilor politice.



TEMA 3: Manipularea mass-media

Clickbait se referă la titlurile articolelor de știri online care sunt senzaţionalizate sau uneori complet false. 
Folosește curiozitatea naturală a oamenilor pentru a-i determina pe oameni să facă clic. În unele cazuri, clickbait 
este utilizat pur și simplu pentru a genera venituri, mai multe clicuri înseamnă mai mulţi bani câștigaţi cu agenţii 
de publicitate.

Propaganda falsa este o metodă de utilizare a unei platforme mai puţin de încredere sau mai puţin populare 
pentru a publica o poveste de origine dubioasă, mai degrabă decât povestea în sine.



TEMA 3: Manipularea mass-media

În site-urile de marketing motoarele de căutare, utilizează 
cercetări de piaţă, din căutări anterioare și din alte surse, 
pentru a crește vizibilitatea acestora în paginile cu rezultatele 
motorului de căutare. Acest lucru le permite să ghideze 
rezultatele căutării pe linia dorită și astfel să influenţeze 
căutătorii. Companiile au multe tactici pentru a atrage clienţii 
pe site-urile lor web și pentru a genera venituri, cum ar fi 
anunţurile banner, optimizarea motoarelor de căutare și 
instrumentele de marketing pay-per-click. Toate au un scop 
diferit și utilizează diferite instrumente care fac apel la mai 
multe tipuri de utilizatori. De exemplu. anunţurile banner apar 
pe site-uri care apoi redirecţionează către alte site-uri similare.

Activitati: 
- Plan de lectie 4



TEMA 3: Manipularea mass-media

Merită să ne amintim că oricare dintre cele mai moderne metode de manipulare a mass-media reprezintă tipuri de distragere a 
atenţiei, presupunând că publicul are o atenţie limitată. O mulţime de tehnici de distragere a atenţiei se referă la politică, de ex. 
infirmarea unui argument și răspunsuri evazive atacând un alt subiect. 

SFATURI: Site-urile de verificare a faptelor online de 
încredere, precum Snopes, vă pot ajuta să verificaţi 
poveștile care sună prea bine pentru a fi adevărate.

„Menţinerea atenţiei publice deviată de la problemele sociale reale, captivate de 
chestiuni fără importanţă reală. Ţineţi publicul ocupat, ocupat, ocupat, fără timp să 
se gandeasca, înapoi la fermă și la animale.”(citat din textul Arme silenţioase pentru 
războiul liniștit)



TEMA 3: Manipularea mass-media

Mediile vizuale pot fi transformate prin manipularea fotografiilor, denumită în mod obișnuit „fotografiere”. Acest lucru poate face 
ca un produs, o persoană sau o idee să pară mai atrăgătoare. Acest lucru se realizează prin evidenţierea anumitor caracteristici ale 
produsului și utilizarea anumitor instrumente de editare pentru a mări fotografia, pentru a atrage și a convinge publicul.

Activitati: 
Plan de lectie 4

Manipularea video este o nouă variantă de manipulare media care vizează video digital utilizând o combinaţie de 
tehnici tradiţionale de procesare video și editare video și metode auxiliare din inteligenţa artificială, cum ar fi 
recunoașterea feţei. În manipularea video tipică, structura feţei, mișcările corpului și vocea subiectului sunt 
reproduse pentru a crea o înregistrare fabricată a subiectului. Această formă de dezinformare generată de 
computer a contribuit la știri false și au existat cazuri în care această tehnologie a fost utilizată în timpul 
campaniilor politice.



TEMA 3: Manipularea mass-media

Publicitatea este acţiunea de a atrage atenţia publicului asupra a ceva, mai ales prin anunţuri plătite pentru 
produse și servicii. Acest lucru tinde să fie realizat de companiile care doresc să-și vândă produsul plătind mijloacele 
media pentru a-și arăta produsele sau serviciile pe pauze de televiziune, bannere pe site-uri web și aplicaţii mobile.

O farsă este ceva destinat să înșele sau să mintă. Când un ziar sau știrile raportează o poveste falsă, aceasta este 
cunoscută ca o farsă. Cascadoriile publice înșelătoare, fraude știinţifice, ameninţări false cu bombe și escrocherii în 
afaceri sunt exemple de păcăleli. O caracteristică comună este că toate sunt menite să înșele sau să mintă, dar 
minciuna trebuie să fie revoltătoare, dramatică, dar trebuie, de asemenea, să fie credibilă și ingenioasă.

Propaganda este o formă de comunicare care vizează influenţarea atitudinii unei comunităţi faţă de o anumită 
cauză sau poziţie, prezentând doar o parte a argumentului. Propaganda este de obicei creată de guverne, dar unele 
forme de comunicare în masă create de alte organizaţii puternice pot fi considerate și propagandă.

ACTIVITATE: 
- Plan de lectie 4



TEMA 3: Manipularea mass-media

Un profesionist în conformitate este un expert care utilizează și 
perfecţionează mijloacele de a câștiga influenţa mass-media. Deși 
mijloacele de a câștiga influenţă sunt comune, obiectivele lor variază de la 
politic, economic și personal. 
Astfel, eticheta profesionistului în conformitate se aplică diverselor grupuri 
de oameni, inclusiv propagandiști, specialiști în marketing, sondaje, agenţi 
de vânzări și avocaţi politici.

Acești profesioniști folosesc diverse tehnici (adică):  reciprocitate,  
angajament și consecvenţă,  dovada sociala.

SFATURI : Unele povești pe care le veţi întâlni vor suna „greșit”, dar nu vor 
fi neapărat știri false. Ar putea fi satira intenţionată sau ceva care provine 
de pe un site web plin de umor, cum ar fi The Onion sau The Daily Mash, de 
exemplu.



TEMA 3: Manipularea mass-media

Norma reciprocităţii cere să rambursăm în natură ceea ce a făcut altul pentru noi. 
Poate fi înţeleasă ca așteptarea ca oamenii să răspundă reciproc favorabil returnând beneficii pentru beneficii și răspunzând fie 
cu indiferenţă, fie cu ostilitate faţă de daune.În negociere, consistenţa sau principiul consistenţei se referă la nevoia psihologică 
puternică a unui negociator de a fi în concordanţă cu actele și declaraţiile anterioare. 
Principiul coerenţei afirmă că oamenii își vor schimba atitudinile, credinţele, percepţiile și acţiunile pentru a-l atinge.

Dovada socială este un fenomen psihologic și social în care 
oamenii copiază acţiunile altora în încercarea de a se comporta 
într-o anumită situaţie. 
Conceptul este, de asemenea, cunoscut sub numele de influenţă 
socială informaţională. Efectele influenţei sociale pot fi observate 
în tendinţa grupurilor mari de a se conforma alegerilor care sunt 
fie corecte, fie greșite.



TEMA 3: Manipularea mass-media

Covid-19 Dezinformarea și manipularea reţelelor sociale – INFODEMICUL

O serie de actori manipulează mediul informaţional pentru a exploata criza COVID-19 în scopul câștigului strategic. O mulţime de 
centre de politici cibernetice urmăresc online mulţi dintre acești actori de stat și nestatali și ocazional publică rapoarte de 
investigaţie, bazate pe date, care se vor concentra pe utilizarea dezinformării, propagandei, naraţiunilor extremiste și teoriilor 
conspiraţiei de către acești actori.

Pe măsură ce dezinformarea Covid-19 se răspândește, încercaţi să urmaţi acest proces:  Verificaţi sursa, verificaţi autorul și verificaţi 
conţinutul.
Citiţi mai departe pentru un ghid pas cu pas care explică modalitatea recomandată de experţi de a examina știri și îndrumări despre 
ce trebuie făcut dacă cineva pe care îl cunoașteţi împărtășește dezinformare.

ACTIVITATI: 
- Plan de lectie 4

SFATURI : Urmăriţi câteva seminare web complementare 
organizate de universităţi sau academii din toată lumea.



TEMA 4:Alfabetizare media 
vs. siguranță online



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Prezentare generala

Modulul își propune să conștientizeze cursanţii asupra siguranţei online, în timp ce sunt alfabetizaţi digital. Acest 
modul oferă informaţii complete, instrumente și asistenţă pentru educatori și seniori (cursanţi) și alte persoane 
interesate cu privire la siguranţa online, de ex. videoclipuri, tutoriale sau linii directoare privind securitatea 
Internetului în timp ce dobândește abilităţi de alfabetizare digitală.



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

A fi în siguranţă online înseamnă că aveţi cunoștinţele necesare pentru a identifica riscurile potenţiale și că sunteţi 
conștient de securitatea dvs. personală în timp ce navigaţi, partajaţi sau navigaţi pe Internet. Prin predarea siguranţei pe 
Internet, nu numai că îi ajutaţi pe elevii dvs. să devină mai vigilenţi cu privire la propria lor siguranţă, ci și să îi ajutaţi să 
devină utilizatori mai buni ai internetului.

DE CE ESTE ATAT DE IMPORTANT? Recomandările noastre privind siguranţa online sunt un bun început atunci când  
învăţaţi cursantii despre abilităţile de alfabetizare digitală / media. Chiar și vârstnicii au în zilele noastre acces nelimitat la 
internet și este important să poată naviga în aceste medii online în siguranţă, indiferent de instrumentul pe care îl folosesc 
(telefonul mobil sau computerul). Prin urmare, aspectul de alfabetizare media este strict corelat cu siguranţa online.



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Există o serie de resurse și videoclipuri excelente despre siguranţa 
internetului dintr-o gamă largă de surse. Acestea sunt minunate pentru 
a sensibiliza și a dezvolta bune practici online cu elevii dvs. Unele dintre 
subiectele pe care le puteţi aborda cu studenţii sunt:  

- Intimidarea cibernetică  
- Sexting  
- Conţinut adecvat vârstei  
- Partajarea și permisiunea fotografiilor  
- Extorcare online  
- Exploatare online  
- Plagiat și drepturi de autor  
- Protecţie împotriva virușilor

ACTIVITATI :
- Plan de lectie 5



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Cyber-bullying înseamnă utilizarea comunicării electronice pentru a intimida o persoană, de obicei prin trimiterea de 
mesaje de natură intimidantă sau ameninţătoare. Cyberbullying este atunci când cineva, de obicei un adolescent, 
agresează sau hărţuiește pe alţii pe Internet și în alte spaţii digitale, în special pe site-urile de socializare.

Sexting înseamnă acţiunea sau practica de a trimite fotografii sau mesaje explicite sexual prin telefon mobil, computer 
sau orice dispozitiv digital.

Conţinut adecvat vârstei înseamnă conţinutul acoperit pe Internet care este relevant pentru vârsta cititorului sau a 
destinatarului. 

Partajarea fotografiilor înseamnă publicarea sau transferul online de fotografii digitale. Site-urile de partajare a 
imaginilor oferă servicii precum încărcarea, găzduirea, gestionarea și partajarea fotografiilor (public sau privat).



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Extorcarea cibernetică este o infracţiune online în care hackerii îţi ţin ostatice datele, site-ul web, sistemele 
informatice sau alte informaţii sensibile până când le îndeplinești solicitările de plată. Adesea ia forma 
ransomware-ului și a atacurilor distribuite de refuz de serviciu (DDoS), ambele putându-ţi paraliza afacerea.

Exploatarea și abuzul online sunt atunci când o persoană manipulează o altă persoană pentru a-i determina să facă 
ceva sexual - este un ciclu continuu de abuz emoţional și psihologic.

Software-ul de protecţie împotriva virușilor este conceput pentru a preveni virușii, viermii și caii troieni să pătrundă 
pe un computer, precum și pentru a elimina orice cod software rău intenţionat care a infectat deja un computer. 
Majoritatea utilităţilor de protecţie împotriva virușilor includ acum capabilităţi anti-spyware și anti-malware pentru a 
merge împreună cu protecţia antivirus. Suitele de securitate pe Internet merg cu un pas mai departe prin includerea 
de capabilităţi suplimentare, cum ar fi anti-spam, anti-phishing, firewall, protecţie a fișierelor și optimizare PC.

ACTIVITATI : 
- Plan de lectie 6 



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Worm este un program autonom, sau poate fi un set de programe, care sunt capabile să răspândească copii ale sale pe 
alte sisteme de calculatoare. Acest lucru are loc de obicei prin atașamente de e-mail sau prin conexiuni de reţea.

Atacurile de phishing folosesc e-mailuri „falsificate” (înșelăciune) și site-uri web frauduloase pentru a dezvălui date 
financiare personale, cum ar fi numerele cardurilor de credit, numerele de cont de verificare / economii, numele de 
utilizator și parolele contului, numerele de securitate socială și alte informaţii personale de la consumatori.

Pharming folosește același tip de site-uri „falsificate” ca „phishing”, dar folosește programe malware / spyware pentru a 
redirecţiona utilizatorii de pe site-urile reale către site-uri frauduloase. Farmingul implică utilizarea de programe troiene, 
viermi și alte tipuri de viruși pentru a ataca bara de adrese a browserului dvs. de internet. Farmingul este mult mai 
sofisticat decât „phishing-ul”, întrucât atunci când un client introduce o adresă URL validă, acesta este redirecţionat către 
un site fraudulos în locul site-ului web intenţionat.

SFATURI :  Asiguraţi-vă că utilizaţi conexiuni web sigure (căutaţi https în adresa 
web).  Fiţi precaut când deschideţi linkuri sau atașamente la care nu vă așteptaţi 
sau care provin de la un expeditor necunoscut.  
Evitaţi site-urile web suspecte.  
Activaţi autentificarea în doi factori pe site-urile care o oferă. 
Utilizaţi un furnizor de servicii de internet de renume, ori de câte ori este posibil.



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Vă puteţi gestiona cu ușurinţă reputaţia online urmând 
lista de verificare recomandată watch_your_space:

Verificaţi setările
Unele dintre cele mai populare reţele sociale sunt setate la 
public în mod implicit, ceea ce înseamnă că toată lumea poate vedea fotografiile noastre, despre ce împărtășim sau despre 
care vorbim. Verificaţi în mod regulat setările de confidenţialitate din reţelele și aplicaţiile dvs. sociale. 
Vă recomandăm o opţiunea „numai prieteni” pentru profilurile dvs. online.

Căutaţi-vă online
Efectuaţi o căutare rapidă pentru dvs. online, dacă găsiţi ceva care nu vă place, raportaţi-l cu site-ul web sau gazda de reţea 
care solicită eliminarea conţinutului.

Dezactivaţi conturile vechi
Reţelele sociale se schimbă atât de repede, încât poate fi ușor să uităm de conturile sau reţelele vechi la care ne-am înscris. 
Dacă nu utilizaţi un cont ștergeţi-l / dezactivaţi-l, acest lucru vă poate ajuta să evitaţi riscul piratării conturilor / profilurilor.



TEMA 4: Alfabetizare media vs. siguranță online

Vă puteţi gestiona cu ușurinţă reputaţia online urmând lista de verificare recomandată 
watch_your_space:
-     Profitaţi la maximum de timpul dvs. online.
- Ceea ce facem online ne poate urmări, deci asigurati-va că aveţi un impact pozitiv. Fie că deschideti 

un blog sau creșteti gradul de conștientizare pentru ceva ce va place, posibilităţile sunt nelimitate!
- Gânditi-va înainte de a posta, distribui, comenta, da like sau da un Tweet... întrebaţi-vă dacă este ceva 

ce doriţi să vadă toată lumea.
- Ganditi-va dacă nu sunteti sigur cu privire la a posta ceva online 
- Întrebaţi-vă: Este adevărat? Este util? Este ilegal? Este necesar? Este amabil?
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Glosar (1)

TERMEN DEFINITIE/REFERIRE

CARTE Un suport pentru înregistrarea informaţiilor sub formă de scriere sau imagini, de 
obicei compus din mai multe pagini legate între ele și protejate de o copertă. Cărţile 
pot fi distribuite în formă electronică ca cărţi electronice și alte formate.
- Slide 8

ENCICLOPEDIE O lucrare de referinţă sau un compendiu care oferă rezumate ale cunoștinţelor, fie 
din toate ramurile, fie dintr-un anumit domeniu sau disciplină. Enciclopediile sunt 
împărţite în articole sau intrări care sunt adesea aranjate alfabetic după numele 
articolului și uneori pe categorii tematice.
- Slide 9

REVISTA O publicaţie periodică tipărită pe hârtie lucioasă și mată sau publicată electronic. 
Revistele sunt publicate în general pe un program regulat și conţin o varietate de 
conţinut.
- Slide 10

ZIAR O publicaţie periodică care conţine informaţii scrise despre evenimentele actuale și 
este adesea tastată cu cerneală neagră, cu fundal alb sau gri. Ziarele pot acoperi o 
mare varietate de domenii precum politica, afacerile, sportul și arta și includ deseori 
materiale precum coloane de opinie, prognoze meteo, recenzii ale serviciilor locale 
și coloane de sfaturi. Ziarele au fost publicate în mod tradiţional în tipar. Cu toate 
acestea, astăzi majoritatea ziarelor sunt publicate și pe site-uri web ca ziare online, 
iar unele chiar și-au abandonat complet versiunile tipărite.
- Slide 11



Glosar (2)

TERMEN DEFINITIE/REFERIRE

BAZA DE DATE O colecţie organizată de date, în general stocate și accesate electronic dintr-un 
sistem informatic. Există diferite tipuri de baze de date: bază de date în memorie, 
bază de date cloud, bază de date activă, bază de date deductivă sau una distribuită. 
Slide 12

CATALOG DE 
BIBLIOTECA

Un registru al tuturor articolelor bibliografice găsite într-o bibliotecă sau un grup de 
biblioteci, cum ar fi o reţea de biblioteci în mai multe locaţii.
 Slide 13

MISINFORMATION O informaţie falsă, dar care nu este creată cu intenţia de a provoca daune.
 Slide 17

DISINFORMATION O informaţie falsă și creată în mod deliberat pentru a dăuna unei persoane, unui 
grup social, unei organizaţii sau unei ţări.
 Slide 18

MAL-INFORMATION O informaţie bazată pe realitate, utilizată pentru a provoca daune unei persoane, 
organizaţii sau ţări.
 Slide 19

MANIPULARE MEDIA O serie de tehnici conexe în care partizanii creează o imagine sau un argument care 
le favorizează interesele particulare.
 Slide 29

ASTROTURFING Când există o intenţie și o încercare de a crea iluzia de sprijin pentru o anumită 
cauză, persoană sau poziţie.
 Slide 29



Glosar (3)
TERMEN DEFINITIE/REFERIRE

CLICKBAIT Se referă la titlurile articolelor de știri online care sunt senzaţionalizate sau uneori 
complet false. Folosește curiozitatea naturală a oamenilor pentru a-i determina pe 
oameni să facă clic.
 Slide 30

PROPAGANDA FALSA O metodă de utilizare a unei platforme mai puţin de încredere sau mai puţin 
populare pentru a publica o poveste de origine dubioasă sau veridicitate în scopul 
raportării raportului respectiv, mai degrabă decât povestea în sine.
 Slide 30

MARKETING DE 
CAUTARE ONLINE (SEO)

Site-urile web folosesc cercetări de piaţă, din căutări anterioare și alte surse, 
pentru a-și spori vizibilitatea în paginile cu rezultatele motorului de căutare. Acest 
lucru le permite să ghideze rezultatele căutării pe linia dorită și astfel să 
influenţeze căutătorii. Există multe tactici, cum ar fi reclamele banner, SEO și 
instrumente de marketing pay-per-click.
 Slide 31

MANIPULARE VIDEO O nouă variantă de manipulare media care vizează video digital folosind o 
combinaţie de tehnici tradiţionale de procesare video și editare video și metode 
auxiliare din inteligenţa artificială precum recunoașterea feţei.
 Slide 33

RECLAMA O acţiune de atragere a atenţiei publice asupra a ceva, mai ales prin anunţuri 
plătite pentru produse și servicii.
 Slide 34

HOAX Ceva destinat să înșele sau să mintă. Când un ziar sau știrile raportează o poveste 
falsă, aceasta este cunoscută ca o farsă. Minciuna trebuie să fie dramatică, dar și 
credibilă.
 Slide 34



Glosar (4)

TERMEN DEFINITIE/REFERIRE

PROPAGANDA O formă de comunicare care vizează influenţarea atitudinii unei comunităţi faţă de 
o anumită cauză sau poziţie, prezentând doar o parte a argumentului. 
Propaganda este de obicei creată de guverne, dar unele forme de comunicare în 
masă create de alte organizaţii puternice pot fi considerate și propagandă.
 Slide 34

COMPLIANCE 
PROFESSIONAL

Un expert care utilizează și perfecţionează mijloacele de a câștiga influenţa 
mass-media. Obiectivele lor variază de la politic, economic și personal.
 Slide 35

INFODEMIE Infodemic este un amestec de „informaţii” și „epidemii” care se referă de obicei 
la o răspândire rapidă și de mare anvergură a informaţiilor exacte și inexacte 
despre ceva, cum ar fi o boală.

CYBERBULLING Utilizarea comunicării electronice pentru a intimida o persoană, de obicei prin 
trimiterea de mesaje de natură intimidantă sau ameninţătoare.
 Slide 42

SEXTING Acţiunea sau practica de a trimite fotografii sau mesaje explicite sexual prin 
telefon mobil, computer sau orice dispozitiv digital.  Slide 42

CONTINUT POTRIVIT 
VARSTEI

Conţinutul acoperit pe Internet care este relevant pentru vârsta cititorului sau a 
destinatarului.  Slide 42



Glosar (5)

TERM DEFINITIE/REFERIRE

DISTRIBUIRE FOTO The publishing or transfer of digital photos online.
� Slide 42

CYBER EXTORTION An online crime in which hackers hold your data, website, computer systems, or other 
sensitive information hostage until you meet their demands for payment.
� Slide 43

EXPLOATARE 
ONLINE

When one person manipulates another person to get them to do something sexual — 
it's an ongoing cycle of emotional and psychological abuse.
� Slide 43

PROTECTIE ANTI 
VIRUS

Designed to prevent viruses, worms and Trojan horses from getting onto a computer 
as well as remove any malicious software code that has already infected a computer.
� Slide 43

VIERMI A self-contained program that is able to spread copies of itself to other computer 
systems. This usually takes place through e-mail attachments or network connections.
� Slide 44

PHISHING (ATAC) Use “spoofed” (hoax) e-mails and fraudulent websites to reveal personal financial 
data (credit card numbers, account numbers, usernames and passwords, etc.).
� Slide 44

PHARMING Uses malware/spyware to redirect users from the real websites to fraudulent sites. It 
involves the use of Trojan programs, worms and other type viruses to attack your 
Internet browser address bar.
� Slide 44
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