
Gândirea critică în era digitală.  
Stop știrilor false!

Concursul „Gândirea critică în era digitală. Stop știrilor false!” este o inițiativă 
lansată de Organizația Salvați Copiii în cadrul programului Ora de Net (www.oradenet.ro).
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Gândirea critică în era 
digitală. Stop știrilor false!
Internetul reprezintă principala sursă de informare a 
nativilor digitali și a multora dintre cadrele didactice. În 

acest context găsim esențial să creăm cadrul propice 
pentru discuții deschise privind atitudinea față de 

conținutul disponibil în mediul online și modul 
de utilizare eficientă. Ne dorim ca prin 
acest demers să stimulăm gândirea critică 
și să sprijinim dezvoltarea abilităților 
de a recunoaște sursele credibile și 
corecte adaptate fiecărei situații.
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I. Context
Dată fiind realitatea secolului XXI și tendința inevitabilă de digitalizare, este esențial 
ca fiecare adult implicat în procesul de educație să creeze contexte de învățare 
pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea și 
deprinderea principiilor de folosire utilă, creativă și sigură a Internetului. 

De aceea, încă din 2008, Organizația Salvați Copiii dezvoltă, prin 
programul european Ora de Net, resurse educaționale adresate atât 
cadrelor didactice, cât și copiilor, părinților și specialiștilor.

Acest material este destinat cadrelor didactice și își propune să ofere 
o serie de informații de bază pentru a putea ghida copiii și tinerii: 

• să își însușească un mod reflexiv de a aborda propriul 
comportament privind sursele de informare

• să deprindă abilitatea de a identifica semnalele de manipulare din media clasică și online

• să învețe cum să aplice gândirea critică în legătură cu conținutul online 

• să găsească măsuri pentru a preveni asimilarea și diseminarea 
informațiilor incorecte, incomplete sau false promovate pe Internet

• să se susțină unii pe alții pentru a discerne informațiile valoroase 
care inspiră o atitudine binevoitoare și constructivă față de ei înșiși, 
față de alți oameni și față de viață, în toate formele ei

Te invităm să dedici minim 2 ore pentru a parcurge cu atenție informațiile din acest 
material. Până la sfârșitul acestuia vei putea înțelege modurile în care poți sprijini copiii să 
analizeze cu discernământ sursele de informare, conținutul și efectul pe care îl are media.

II. Concluzii ale studiului privind 
necesitatea educației media

Conform „Studiului privind utilizarea Internetului de către copii”(2019), cercetare 
sociologică realizată de către Organizația Salvați Copiii la nivel național, pe 
un eșantion de peste 1.100 de copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani:

• Mediul online reprezintă principala sursă de informare a copiilor respondenți, 
urmată de discuțiile în grupul de egali și cele cu părinții sau profesorii.

• Aproape jumătate (47,6%) dintre copii afirmă că verifică uneori, rar 
sau deloc valoarea de adevăr a informațiilor citite online.

• 61% dintre respondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a 
ceva văzut pe Internet, semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

• Principalele tipuri de informații despre care copiii spun că i-au făcut să se simtă 
inconfortabil sunt conținutul violent, cel care incită la violență sau cel sexual 
explicit. Reclamele online sunt considerate deranjante de jumătate dintre copii.

• Chiar dacă se declară deranjați de anumite informații întâlnite online, sub 2 din 10 copii 
au o reacție, fie de a vorbi cu cineva sau a găsi o soluție pentru rezolvarea situației.
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III. Reflecții și informații pentru adulții coordonatori
Această secțiune are rolul de a te invita să privești dintr-o perspectivă 
obiectivă modul în care sursele media influențează atitudinea și 
comportamentul oamenilor, în general, și al tău, în mod special. 

Făcut cât mai onest și tratat ca experiență de învățare, acest proces de auto-reflecție 
te poate sprijini să ghidezi copiii pentru a trata cu discernământ sursele media. Merită 
să menții mereu perspectiva că aceștia nu au experiența de viață a unui adult și pot 
cădea cu mai multă ușurință în capcana dezinformării sau manipulării. În schimb, copiii 
au acces mai liber la propria intuiție, sunt curioși și abili în explorarea lumii online. 
Experiența ne-a demonstrat că dacă asimilează cât mai din timp principalele criterii 
pentru depistarea știrilor false și ale reclamelor ademenitoare, pot să cerceteze și să 
descopere valoarea de adevăr a informațiilor pe care le întâlnesc la TV sau online. 

Pentru început, te invit să reflectezi la propriul comportament în ceea 
ce privește rolul și sursele cele mai frecvente de informare.

• Câte ore pe săptămână privești la televizor și ce fel 
de conținut vizionezi activ, conștient?

• Cât de des te expui pasiv la anumite programe TV? Ne referim 
la acele conținuturi care rulează când nu ești cu atenția focalizată la 
ele – poate atunci când mănânci, dormi sau faci alte activități.

• Care sunt cele mai frecvente surse de informare online pentru tine?

• Ce tip de emoții simți cel mai frecvent atunci când intri în contact 
cu sursele cele mai frecvente de informare ale tale?

• Se întâmplă să accesezi linkuri cu informații care la o privire 
mai atentă sună senzațional, ridicol sau exagerat?

• Simți uneori impulsul de a distribui urgent sau de a comenta la o informație 
înainte să cercetezi cu atenție sursa, perspectivele expuse și data lansării?

• Cât de des te întrebi care ar putea fi intenția sau scopul din spatele unei informații 
care apare în spațiul public și ce ar putea să dorească de la tine cel care a lansat-o?

Știrile, reclamele și opiniile celor din „bula” noastră influențează într-o mare măsură 
atitudinea față de noi înșine, față de anumite persoane sau grupuri și față de viață, 
în ansamblul ei. Termenul informal de “bulă” sau așa numită “cameră de rezonanță” 
fac referire la felul în care algoritmii automați ai motoarelor de căutare și cei ai 
rețelelor sociale ne influențează în a accesa conținut personalizat în acord cu istoricul 
profilului nostru și deci cu interesele și preferințele noastre. Ca urmare, ajungem să 
fim expuși mereu la informații, credințe și opinii care coincid cu ale noastre.

Desigur, această influență nu are o conotație negativă în sine ci, din contră, poate să ne inspire 
să ne dezvoltăm și să hrănim aspecte cât mai frumoase din noi și să nu pierdem timpul în vastul 
conținut disponibil online. Pe de altă parte, riscul este ca văzând mereu puncte de vedere 
care coincid cu ale noastre să avem tendința să credem că percepția noastră este general 
acceptată sau este cea corectă. Mai mult, ne poate face să desconsiderăm alte perspective 
sau să nu sesizăm alternative. De asemenea, avem  tendința de a discredita alte surse de 
informare, să le desconsiderăm tocmai pentru că sutem “prinși” în camera de rezonanță.

Din fericire, într-o foarte mare măsură, alegerea ne aparține! 

Pentru a alege ce conținut media accesăm este important să devenim conștienți cum 
putem să trecem prin propriul filtru tot ceea ce primim în spațiul nostru fizic, mental, 
emoțional sau social și să selectăm conținuturi ce ne vor sprijini în evoluția noastră.
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IV. Modelul de afaceri în era digitală
Înainte de a merge mai departe, dorim să atragem atenția unui aspect 
important care merită să fie luat în considerare atunci când analizăm scopul 
din spatele unor informații sau conținuturi online aparent gratuite. 

Ți s-a întâmplat să cauți ceva pe Internet (de exemplu pe Google sau Facebook) și apoi să vezi o 
mulțime de reclame în care ți se sugerează produse sau servicii de tipul celui pe care l-ai căutat?

Mecanismul din spatele acestui fenomen este foarte simplu 
și poartă denumirea de publicitate țintită. 

Cum funcționează această formă de promovare online? 

Să luăm un exemplu. Facebook colectează nu doar date personale ale utilizatorilor săi, 
precum vârstă, nivelul de educație, tipul de relație pe care persoana îl are, locul său de 
muncă, orientarea sa politică sau religioasă, ci și informații legate de interesele, preferințele 
și hobbyurile lor. Chiar dacă anumiți utilizatori aleg să nu împărtășească aceste informații 
atunci când își creează un profil, activitatea și interacțiunea pe care o au pe rețeaua socială 
permite algoritmilor de inteligență artificială să intuiască aceste lucruri despre utilizatorii săi.

Facebook colectează astfel de informații de la cei 2,5 miliarde de utilizatori 
care accesează lunar rețeaua și oferă posibilitatea agențiilor de publicitate și 
companiilor să adreseze reclame exact grupului țintă pe care îl vizează. Acest tip 
de informații și mecanisme automate puse la dispoziție de Facebook sunt extrem 
de prețioase pentru agențiile de publicitate deoarece pot crea mesaje care au o 
probabilitate mai mare să atragă atenția, fiind adresate unui public țintit. 

Modelul acesta de afaceri este folosit de toate marile firme de 
IT cum sunt Google, Microsoft, Amazon, Apple.

V. Beneficii și dezavantaje ale felului în 
care consumăm informație online

Desigur, prima reacție ar fi să ne simțim “trădați” pentru că uneori aceste 
lucruri nu sunt prezentate explicit și transparent, însă noi ne dăm acordul prin 
acceptarea Termenilor și condițiilor la crearea unui cont noi. Pentru a avea o 
perspectivă de ansamblu vom privi atât beneficiile, cât și efectele neplăcute.

Să începem cu ce e util. 

Practic, pe baza acestei „urme” pe care o lași pe Internet, din întregul „ocean” de date, 
primești ceea ce este relevant pentru tine și poți intra cu mai multă ușurință în contact cu 
oamenii, comunitățile, produsele și serviciile care se potrivesc intereselor și nevoilor tale. 

În plus, poți folosi chiar tu acest tip de publicitate țintită pentru a intra în legătură 
cu publicul căruia vrei să te adresezi prin intermediul paginilor tale de pe rețelele 
de socializare. Recomandarea noastră rămâne aceea de a fi cât mai integru și 
autentic atunci când promovezi ceva, vei avea numai de câștigat pe termen lung. 

Economisești timp pe care poți să îl investești altfel. 

Orice ai experimenta online, amintește-ți că este un conținut personalizat pentru tine, e un 
fel de „bulă” care te poate induce în eroare și, după un timp, este tentant să crezi că este 
singurul adevăr. Expune-te cât mai des și la alte perspective care par diferite de ale tale. 

Poți exersa acceptarea și empatia. Mesajele de propagandă încurajează divizarea între 
oameni. Învățând să le recunoști îți va fi ușor să nu intri în jocurile de luptă pentru putere, 
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de competiție, de ură împotriva altor persoane, grupuri sau comunități chiar dacă 
nu ești de acord cu ceva din comportamentul lor. Amintește-ți că dincolo de opiniile, 
alegerile sau stilurile voastre de viață aparent diferite, la un nivel mai profund, suntem 
toți împreună în această călătorie numită viață și cu toții avem aceleași drepturi.

Să privim și o serie de aspecte neplăcute... 

În primul rând suntem bombardați de reclame și în aceste condiții, la nivel 
psihologic, este foarte posibil să crească senzația de incomplet sau insatisfacție 
creată artificial de lipsa produsului respectiv și astfel să înflorească ideea 
conform căreia ai nevoie de un produs sau serviciu să îți fie mai bine.

De multe ori, această influență poate trece neconștientizată de către utilizator 
care ajunge să cumpere impulsiv, fără să aibă o reală nevoie în acest sens. 

Multe dintre jocurile, aplicațiile sau platformele de streaming (ex. Netflix. Youtube) 
disponibile gratuit au multe reclame tocmai pentru a profita de faptul că utilizatorii 
sunt concentrați la ceea ce fac online  și, practic, primesc mesajele din reclame pe un 
fond emoțional foarte sensibil crescând probabilitatea să își dorească să achiziționeze 
ceea ce i se oferă, fără să analizeze obiectiv.  Asocierea produsului sau serviciului 
cu emotiile pozitive din video, îndemnul de cumpărare venit spontan sau atracția 
pentru o persoană care promoveză produsul, serviciul sau un stil de viață sunt 
doar câteva elemente care sunt folosite pentru a spori gradul de cumpărare.

VI. Ce sunt știrile? Cum s-a transformat 
crearea de conținut în sec. XXI?

Știrea este un conținut care prezintă realitatea actuală, pe care o transformă într-o formă 
comunicabilă, transmisă apoi, prin intermediul unor tehnici de difuzare în masă. Elementul 
central al unei știri îl reprezintă faptele și nu opiniile. Pentru a vorbi despre o știre completă, 
este necesar ca respectivul conținut să răspundă unor serii de întrebări: cine? (a făcut), ce? (a 
făcut), când? (a făcut), unde? (a făcut), de ce? (a făcut) și cum? (a făcut).  Mai mult, nu orice fel 
de informație poate fi o știre. Ca să fie considerată știre, informația trebuie să aibă o mulțime 
de calități însă cea mai importantă este noutatea. Pentru a avea caracterul de știre, ceea 
ce se relatează trebuie să fie: actual, în curs, la zi, important, semnificativ sau neobișnuit.

Știrile pot fi clasificate și în funcție de caracteristicile mijlocului de comunicare: agenție, presă 
scrisă, radio și televiziune. În teoria presei s-au statornicit funcții precise pentru fiecare mijloc 
de comunicare. Astfel, ziarul explică un eveniment, radioul anunță iar televiziunea arată.  

Trecerea de la o societate industrială la una informaționala a modificat fundamental modul 
în care informația ajunge la oameni. Ziarul (cotidianul, mai ales) era instrumentul potrivit 
pentru a livra informație către un număr foarte mare de cititori într-un timp rezonabil. Apărut 
odată cu revoluția industrială, a împrumutat din atributele producției de masă: conținutul 
era fix (același pentru toți), multiplicat într-un număr imens de exemplare, livrat printr-o 
rețea complexă de distribuție pe o suprafață care putea atinge dimensiunile unui stat. 

Radioul și televiziunea au preluat în mare parte același model, cu tot cu temutul termen 
limită, pentru că sunt și ele canale unidirecționale de transmitere a informației, cu prea 
puțină interactivitate. La urma urmei, un reportaj trebuie finalizat pentru a fi difuzat pe 
post. Internetul este primul mediu de difuzare a informației, după Agora elenă, care profită 
de pe urma interactivității. Una dintre caracteristicile esențiale ale internetului – faptul că e 
online, că e disponibil tot timpul, că e conectat întotdeauna – face ca termenul limită să nu 
mai existe. Presiunea de a publica primul crește enorm. Asta înseamnă că noii diseminatori 
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de informație (bloggeri în special) nu își mai văd articolele ca finalizate, iar jurnalismul 
(dacă suntem de acord că cel puțin o parte din bloguri sunt presă) devine un proces care 
nu livrează un produs finit, ci invită la discuție. Procesul e în cazul acesta produsul pe 
care blogerii îl dau către public, iar acest proces este îmbunătățit de contribuțiile celor 
care participă la dezbatere. În acest caz, cel ce scrie articolul furnizează informațiile de 
context, datele disponibile și explică ce nu se știe, bazându-se pe contribuțiile comunității 
pentru a îmbunătăți materialul. Ușurința cu care, pe internet, se poate actualiza și 
completa un articol, este esențială pentru ca acest sistem să poată funcționa.

VII. Ce sunt știrile false și cum le recunoaștem?
În cele ce urmează ne vom îndrepta atenția asupra 
conținuturilor știrilor false și a dezinformărilor. 

Acestea sunt conținuturi care sunt create pentru a atinge un scop ulterior în 
beneficiul unei părți interesate. Acestea au obiectivul clar, dar nedeclarat, de 
a dezinforma prin combinația informațională și vizuală pe care o expun. 

Scopul urmărit variază în funcție de grupul emitent și poate fi încadrat, 
de cele mai multe ori, în două categorii care se intersectează:

A. Profitul financiar – prin reacția preconizată din partea utilizatorilor, generatorii 
vor încerca să obțină de la aceștia bani. Pot crește profitul fie cerând bani direct 
utilizatorilor justificând urgența, pericolul, autoritatea, etc., fie indirect, prin atragerea 
cât mai multor vizualizări și astfel primind bani din reclamele care apar pe siteurile lor.

B. Influențarea socială – prin reacția preconizată din partea utilizatorilor, 
generatorii vor încerca să obțină schimbări la nivel social sau politic prin întărirea 
divizării sociale și prin accentuarea perspectivei competitive de tipul „noi vs ei”.

Trăsătura principală a practicii de știri false este că urmărește, prin plasare, conținut și 
moment, stimularea laturii emoționale și nu acumularea de informații veridice, verificate. 
O știre poate fi reală, cu informații concrete, însă prin plasarea sa într-un anumit moment 
și scoaterea din context, induce în eroare cititorul, prin urmare devine știre falsă.

Știri legitime Știri false

• Atribuire – autor, când și unde s-a 
petrecut evenimentul, fapte, date, 
declarații ale unor persoane legitime

• Standarde – respectă standardele 
și etica jurnaliștilor.

• Surse obiective – experții și sursele 
nu trebuie să fie în conflict de interese 
când comentează evenimentul

• Cercetări – studii realizate de surse  
credibile publice, non-profit si care 
au publicat metodologia

• Advertoriale – știri sau articole plătite. 
Sunt notate cu „Sponsorizat” sau P.

• Adrese URL suspecte – asemănătoare 
cu siteuri oficiale sau cunoscute.

• Calitate scăzută – teme de scandal fără citarea 
surselor, erori gramaticale, litere mari, poze 
exagerate, copiate sau cu conținut erotic

• Clickbait – titluri și conținuturi care atrag 
atenția în mod agresiv de tipul senzațional, 
Reclame intruzive -afișe care pulsează pe ecran

• Sugerări nefondate – alăturarea unor 
imagini preluate din alte părți pentru a 
sugera un comportament nepotrivit 

• Autor – necunoscut sau neclar în ce fel este 
legitimă părerea lui pe tema enunțată
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Să luăm câteva exemple de știri false:

Clickbait 
Este un fel de „momeală” pentru a da click. Scopul din spatele acestora este să 
crească numărul de vizitatori ai siteului și astfel să crească prețul pe care îl iau pentru 
afișarea unei reclame pe siteul lor. Le poți recunoaște pentru că îți atrag atenția cu 
titluri cu tentă de senzațional, urgent, secret, esențial, unic. De cele mai multe ori, 
acestea nu conțin informații relevante sau chiar sunt departe de ceva adevărat.

Propaganda
Propaganda este încercarea deliberată și sistematică de a modela percepții, de a manipula 
cogniții și de a domina opiniile pentru a obține un răspuns care să promoveze intenția 
dorită a propagandistului, pentru a promova o cauză politică sau o agendă ascunsă.

Parodia
Multe siteuri și conturi pe rețelele sociale publică știri false pentru divertisment 
sau parodie. Acestea își autodeclară transparent intenția.

Reclamele
Deși reclamele nu pot fi considerate în sine știri false alegem să includem câteva 
mențiuni care ne pot demonstra cum putem fi induși în eroare de către acestea. 
De exemplu, există foarte multe reclame mascate ca știri dar și multe conținuturi 
și știri false ce au caracter de reclamă. Având în vedere această relație strânsă, 
este important să recunoaștem reclamele, inclusiv pe cele ascunse. 

Cel mai frecvent acestea sunt așezate în partea dreaptă a ecranului sau apar notate cu 
„sponsorizat”. Bloggerii care își respectă și onorează audiența anunță când fac reclamă 
la un produs și o fac doar după ce testează ei calitatea. Alții nu fac asta, așa că e bine să 
învățați să recunoașteți „semnalele” care să vă îndemne să cercetați mai în profunzime. 

Pe scurt, câteva indicii ar fi: sunt prezentate doar beneficiile, prețurile sunt nerezonabil de 
mici, îți cere să achiziționezi imediat stimulând un sentiment de urgență, îți atrage atenția 
într-un mod agresiv sau la o privire mai atentă te face să nu te simți bine cu felul în care ești 
acum, cu ce faci sau ce ai, iar produsul sau serviciul prezentat vine ca o soluție rapidă.

VIII. Cum verifici dacă o știre sau 
un conținut online este fals?

Merită să precizăm că de multe ori chiar și pentru specialiști și oameni foarte bine 
informați poate să fie o provocare să discearnă între adevăr și fals în mediul online. În 
cele ce urmează vă propunem o serie de recomandări care te pot sprijini să gândești 
critic. Cu cât exersezi mai mult această formă de a privi conținutul TV și cel online, 
cu atât ai mai multe șanse să nu cazi în capcana dezinformării și manipulării.

1) Verifică titlul și textul – Dă sentințe? E senzaționalist? Dacă răspunsul e da, atunci 
ar fi util să căutăm modul în care e rezumată știrea de alte site-uri sau canale.

2) Verifică sursele – Sunt acestea ușor de identificat? Trebuie identificate 
surse de încredere (agenții de presă sau entități cu experiență).

3) Verifică unghiurile – Sunt prezentate toate punctele de vedere implicate? Dacă se pune 
accent exclusiv pe viziunea uneia dintre părți, celelalte părți implicate sunt dezavantajate.

4) Verifică opiniile – Își dă autorul cu părerea? Dacă articolul devine subiectiv, 
trebuie să reținem că și informațiile prezentate sunt filtrate întocmai.
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5) Verifică citarea – Există citatul original în altă sursă? E parțial sau complet?

6) Studiază asocierea pozelor sau imaginilor cu textul. Reprezintă pozele acțiunea 
descrisă în text? Imaginile folosite ar trebui să aibă legătură directă cu informațiile din text. 
Poți verifica dacă poza mai apare undeva încărcând imaginea aici https://images.google.com/ .

7) Verifică data – 2009 nu este la fel cu 2019, iar o informație 
relevantă în 2009 poate să aibă o altă interpretare în 2019.

OPȚIONAL: Recomandare pentru nivelul avansat

Pentru cei deja familiarizați cu analiza conținutului media care doresc o abordare 
mai complexă a acestui subiect, propunem Modelul celor 5 Întrebări cheie, 
disponibil în Anexa 1. Acesta a fost elaborat de cercetătorii Centrului de Alfabetizare 
Media (Center for Media Literacy) din Los Angeles și prezentat în lucrarea CML 
MediaLit Kit (2003) și inclus în cartea Comunicarea virtuală, Rotaru I. (2010).

Modelul propune explorarea a cinci aspecte fundamentale ale oricărui mesaj transmis 
prin orice mijloc, vizând: autorul, formatul, audiența, conținutul și scopul. În același 
timp, modelul prezintă o formulare graduală a acestor întrebări pe baza nivelului de 
pregătire și a vârstei permițând adresarea de întrebări simple pentru copii până la cele 
sofisticate pentru adulți în scopul detectării celor mai adânci și mai ascunse semnificații.

E. Thoman și T. Jolls (2004, 24) consideră că odată deprinsă obișnuința de a adresa cele 
cinci întrebări, procesul devine automatic, iar utilizatorii vor avea obișnuința de a supune 
mesajele mediatice unei întregi baterii de întrebări adecvate vârstei și capacităților fiecăruia. 

IX. Cum contribuim la actuala stare a mediei, 
fie că ne referim la TV sau la mediul online?

Un alt aspect la care te invităm să cugeți este legat de faptul că media 
online este și produsul a ceea ce noi, utilizatorii, facem, cerem și 
acceptăm. Educația media în școli devine esențială în acest sens.

Este în interesul nostru să nu dăm curs „momelilor” din titluri și 
cu atât mai puțin să distribuim mai departe, impulsiv, conținuturi 
informaționale care au unele dintre următoarele caracteristici:

• te fac să ai un răspuns emoțional puternic 

• par senzaționale, secrete, urgente

• te fac să te simți ca și când ești special că știi acel lucru

• simți că nu te poți opri din a urmări, a căuta în continuare, a cumpăra 

• simți impulsul de a oferi bani, de a achiziționa ceva 

• stimulează divizarea între oameni – noi versus ei

• pur și simplu sună prea bine, sau prea rău să fie adevărat 
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Oferă-ți câteva momente să observi ce simți în legătură cu ce ai găsit online, 
mișcă-te din loc, fă câțiva pași, bea puțină apă și încearcă să privești cât 
mai detașat situația. Apoi, te poți întoarce asupra subiectului însă ai o nouă 
perspectivă, nu mai reacționezi din impulsul instigat de acel conținut.

Aceleași strategii de manipulare a atenției și dorinței sunt folosite și la TV. 
Acestea au cu atât mai mare efect de condiționare atunci când ești obosit, stresat, 
flămând sau faci alte activități la care ești atent pentru că mecanismul vostru de 
filtrare conștientă a conținutului informațional este redus sau total oprit.

X. Impactul media asupra stării, atitudinii 
și comportamentului oamenilor

Am văzut cum reclamele și știrile false ne pot influența dorințele și deciziile. 
Dincolo de componenta aceasta în care intenția și scopul autorului sunt acelea 
de a manipula utilizatorii sau spectatorii, vă propunem să ne aplecăm atenția 
asupra rolului media în era digitală și impactul asupra vieții de zi cu zi.

Te invit să te gândești la conținutul pe care îl accesezi online sau pe care îl primești 
din programele TV pe care le urmărești ca fiind un alt fel de hrană, una pentru minte 
și emoții. Ceea ce „consumăm”, ce lăsăm să intre prin simțurile noastre ne determină 
într-o mare măsură imaginea și percepția de sine, percepția asupra celorlalți și asupra 
vieții, în general. Acestea sunt mare parte din combustibilul pentru acțiunile tale.

Trăim într-o lume în care avem acces la o bibliotecă universală de informații, instrumente, 
evenimente și împărtășiri. Acest lucru ne expune la foarte multă bogăție și posibilitate 
de dezvoltare și învățare și, în același timp, devenim martorii unor evenimente extrem 
de neplăcute, accidente, violuri, dezastre, crime și previziuni apocaliptice. Este un 
bombardament enorm de informație la care ne supunem sistemul cognitiv și emoțional 
prin expunerea, uneori chiar zilnică, la aceste traume. Acestea nu rămân ca ceva distant 
de noi, din contră, corpul nostru le trăiește ca și când se întâmplă aici și acum.

Este important să devenim conștienți că este în puterea noastră să avem grijă 
de noi și să alegem cu mai mult discernământ cum primim informația, cât și în ce 
condiții, astfel încât să ne menținem sănătatea fizică și psihică dar și să ne aducem 
conștient contribuția prin acțiuni relavante care să ajute binele colectiv. 

Să luăm un exemplu, urmărirea știrilor.

• Te invit să te gândești care este tonul vocii sau al 
articolelor de știri pe care le urmărești.

• Ce gânduri îți vin?

• Ce stare ai după ce le parcurgi?

• Ce emoții simți?

• Ce părere ai despre tine?

• Ce părere ai despre societate?

• Ce părere ai despre viața ta și a celor dragi?
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Poate părea contraintuitiv însă expunerea la prea multe scandaluri, conflicte, nenorociri, 
drame și traume nu ne ajută să luăm cele mai bune decizii, din contră, ne adâncesc într-un 
vărtej emoțional în care simțim furie, frică, neputință, tristețe care nu ne servesc nici nouă, nici 
celor din jur. Suprastimulând mecanismele noastre de apărare intrăm într-o stare de frică, de 
luptă sau de imobilitate care nu ne permite să activăm partea rațională a creierului. Aceasta 
din urmă are nevoie de o stare de siguranță și de liniște pentru a învăța din experiență și a 
acționa eficient în lume oferind șansa  de exprimare a unor atitudini umane și constructive.

Deși poate este greu de observat, trăim în cea mai bună perioadă din istoria umanității 
dacă analizăm numărul de războaie, nivelul de trai, libertate de exprimare, plaja alegerilor 
și speranța de viață. Multe persoane nu simt și nu recunosc acest privilegiu datorită 
expunerii la informații incomplete, incorecte sau chiar false. În plus, suntem expuși la mult 
mai multe informații negative decat pozitive, disproporționat față de lumea reala.

Cu riscul de a reduce enorm plaja largă de reacții la aceste situații, cele tipice se încadrează în 
două categorii agresiv sau represiv, inhibitor. Și chiar dacă preferința e către unul dintre aceste 
două tipare, fiecare persoană poate oscila între ele în funcție de situație – ele sunt doar fațete 
diferite ale fricii. Unele persoane apreciază că tendința este una de distrugere iremediabilă 
a societății devenind extrem de pesimiști, plini de amărăciune și furioși. Altele, se adâncesc 
într-o stare de micime și neputință și renunță la orice urmă de putere personală simțindu-se 
victime în fața altora, în fața sistemului sau societății desconsiderând opțiunile posibile. 

Credem cu tărie că prin educație media putem face cunoscute principiile din spatele 
a ceea ce vedem online sau la TV. Având răbdarea și bunăvoința să privim dincolo 
de comportamentul semenilor noștri, putem să găsim împreună soluții pentru a 
alege mai conștient ce permitem, ce încurajăm și ce sprijinim în era digitală.

În definitiv, singura contribuție relevantă în lume este exemplul personal. Atmosfera din 
lumea noastră interioară, echilibrul, integritatea, modul în care ne acceptăm propria 
persoană cu imperfecțiunile ei, grija față de semeni, deschiderea către viață sunt cele care 
radiază în relațiile noastre cele mai apropiate, în comunitatea noastră, în mediul online 
șamd. Și așa, om cu om, creăm ceea ce numim Societate sau Sistem care nu este altceva 
decât o oglindă fidelă a istoriei umanității și a noastră, a tuturor, pentru acest moment. 

Colectiv de autori:

Georgiana Roșculeț, Ileana Rotaru, Andreea Hurezeanu, Teodora Stoica 
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