
cât de mult ești
influențat/ă de
informația pe

care o consumi?

Acest material a fost creat în
cadrul proiectului Teatru pentru
Diversitate, susținut de către
Ambasada Franței în România și
Institutul Francez din România.

Materialul educațional a fost
dezvoltat de către Asociația A.R.T.
Fusion, organizație a cărei misiune
este de a crea și oferi experiențe
de învățare inovative și
participative, cu scopul de a
încuraja contribuția responsabilă
și participarea la viața publică a
fiecăruia/fiecăreia. Ne dorim ca
oamenii implicați în comunitatea
noastră să devină niște motoare
ale schimbării în societatea în care
trăiesc.

Consum critic de
media



Dar dacă ți s-ar spune că a
izbucnit un război în România?

E mai greu de crezut?

Unde verifici informația prima dată
și cum procedezi ca să-ți dai
seama dacă e reală?

Suntem consumatori de
informație.

Prezența media este peste tot în
jurul nostru. Vedem reclame,
anunțuri, știri, cărți, ascultăm
radio sau ne uităm la televizor. 

Dar ai pus la îndoială ce vezi în
mass-media? Cum poți face asta?

Dacă cineva ți-ar spune că a
izbucnit un război în Orientul
Mijlociu, ai crede  fără să verifici?

Dacă da,  ai crede pentru că te-ai
gândit că în anumite regiuni,
există o stare conflictuală? 

de ce să avem o
gândire critică?

80% dintre europeni
au contact cu mediul

online

91% din activitățile
online constau în

activități de
socializare 

sunt 1.65 miliarde de
utilizatori facebook



cât de gravă e
problema în rândul

tinerilor?

Sursa: UNLOCK

67% dintre tineri
întâlnesc știri false
cel puțin o dată pe

săptămână 

43% au distribuit cel
puțin o dată o astfel

de știre 

„Cineva mi-a trimis la un moment
dat un link cu titlul „Au fost
introduse lecții de masturbare
pentru copiii de 0-4 ani! Prin noua
lege aprobată acum!”, în contextul
discuțiilor despre educația sexuală
în școli. 
Cred că dezinformarea este foarte
periculoasă și spune ceva despre
unde suntem atât în plan legislativ,
cât și în plan educațional sau
social.”, povestește o tânără de 23
de ani. 



Consumatorii critici de media sunt  
persoane care, înainte de
citi/vizualiza un material
informativ, încearcă să înțeleagă
paradigma media înainte de a o
consuma. Sunt atenți atât la sursă,
cât și la conținut. 

Iată ce poți face pentru a te
asigura că informația pe care o
consumi este una care reflectă
realitatea:

Verifică sursa

Poți căuta informații despre
publicația respectivă, despre
istoric, misiune, contact. 

Caută întreaga poveste

Ce se află dincolo de un titlu
sugestiv? Care este contextul
întreg al poveștii? Care sunt
cauzele și efectele știrii
respective?

Verifică autorul/autoarea

Este autorul/autoarea credibil/ă?
Este o persoană reală, cu
pregătire, experiență și expertiză
jurnalistică? 

verifică celelalte surse

De multe ori, articolele online fac
referire la alte publicații. Verifică
dacă pot fi de încredere, dacă sunt
susținute de studii sau de
interviuri, dacă informația pe care
o găsești acolo susține într-adevăr
articolul principal. 

E o glumă?

Uneori putem cădea în capcana de
a oferi credibilitate unor satire sau
articole scrise cu scopul de a fi
amuzante. E bine să verificăm dacă
autorul/autoarea sau publicația în
sine au astfel de rubrici și scopuri. 

Întreabă pe cineva cu
pregătirea necesară 

Poți întreba oricând un/o expert/ă
în domeniu pentru a te asigura
dacă informația pe care ai
consumat-o tu se regăsește pe
agenda publică sau pe agenda
mass-media. 

ce înseamnă să fii
consumator/oare
critic/ă de media?



consultă și alte surse 

Dacă subiectul este unul real, de
cele mai multe ori, este preluat de
mai multe publicații. Pentru a te
asigura că ai o imagine de
ansamblu cât mai aproape de
realitate, verifică surse diverse. 

caută puncte de vedere
diferite

Pentru a reuși să ne distanțăm de
pericolul poveștii unice, în care
suntem influențați/te de o singură
perspectivă, este important să
încercăm să înțelegem fiecare
argument și contraargument, să
urmărim dezbateri, surse diverse,
opiniile unor oameni diferiți. 

Nu distribui știrile care sunt
false

Dacă ai dubii sau ai descoperit că
publicația respectivă nu oferă
informații veridice, nu le da mai
departe. 

Întreabă-te care sunt
prejudecățile tale

Toți le avem pe ale noastre.
Important e să înțelegem de unde
vin și să fim conștienți/conștiente
de existența lor, pentru a nu fi
tentați să credem informații
greșite în baza acestor prejudecăți


