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TITLURI INFORMATIVE ȘI CLICKBAIT -  prezentare 

https://prezi.com/view/dbtALUYpHLzDLijB8Y0B/ 

 

CLICKBAIT  

 Titluri senzaționale, atrag atenția cu scopul ca cititorul să facă click pe conținut 

 Astfel de titluri nu reflectă conținutul textului sau conținut informativ fără valoare este 

ascuns în spatele acestuia  

 Tinta este pe emoții și curiozitate 

 Câteva exemple de momeli: „Nu vei crede asta”, „Trebuie să vezi asta”, „Ce s-a întâmplat în 

continuare te va șoca”  

 Distribuit în special prin rețelele sociale  

 

TITLUL INFORMATIV 

 Scopul lui este să trezeasca interesul   cititorului, dar să descrie pe scurt conținutul articolului 

 Parte din continutul textului, o scurtă maxima interesantă, o propoziție, un mesaj sau un 

fragment de text care vorbește clar, concis și interesant despre text  

 Oferă informații complete și lipsite de ambiguitate despre conținutul textului  

 Subliniat (litere mai mari, subliniate, colorate ...)  

 

Când pregătiți titlul, luați în considerare următoarele:  

 ce informații de bază transmite textul cititorilor?  

 un titlu bun oferă informații, atrage atenția și provoacă curiozitate, dar nu dezvăluie totul 

 textul trebuie să îndeplinească promisiunea titlului  

 titlul nu trebuie să înșele cititorul (acesta este atributul titlurilor senzaționaliste) 

 

Titluri pe internet 

 Atragerea atenției printr-un cuvânt cheie (foarte important din cauza browserului) 

 Important să desemnați un grup țintă de oameni și să aliniați cuvântul cheie 

 Motoare de căutare precum titluri, subtitrări, linkuri și text cu bold 

 

Lungimea titlului 

 În format tipărit, în funcție de design (se recomandă până la 8 cuvinte) 

 Pe Internet, până la 14 cuvinte (conform unei cercetări, pentru un titlu mai lung de 15 

cuvinte, cititorul are nevoie de mai mult efort și timp pentru a scana cuvintele cheie; acest 

lucru declanșează un mecanism defensiv care nu va permite cititorului potențial să se afunde 

în articol) 

 

SUBTITUL  
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 Diseminează informații despre conținutul textului 

 Conține cele mai puternice și importante propoziții din text sub formă de cuvinte cheie 

 Face parte din textul scris 

 partea parafrazată adică o parte retrasă concis din text 

 

Lungimea subtitlului 

 Poate fi mai lung și constă in mai multe propoziții 

 

SUPERHEADLINE/SUPER-TITLUL 

 Conține date generale scrise în text 

 Scurt, clar și concis 

 Separat de titlu 

 Depinde de tipul jurnalistic (de ex. În interviu - numele și prenumele persoanei intervievate, 

în sondaj - subiect sondaj) 

 Formele jurnalistice mai scurte nu necesită super-titlu 

Lungimea liniei super-titul 

 Aflat într-o propoziție scurtă 

 

EXEMPLE DE TITLURI INFORMATIVE 

 

MĂSURI EDUCAȚIONALE 

Chinezii bogați isi trimit copiii la grădiniță și îi văd doar la sfârșit de săptămână 

Părinții cred că copiii lor vor deveni astfel independenți și vor putea supraviețui în zilele noastre 

(Jutarnji) 

 

ANTONOV 225, CEL MAI MARE AVION DIN LUME, A ATERIZAT ÎN ZAGREB 

Un transformator de 210 tone construit de peste 100 de ingineri 

PLIMBARE PE TIMP DE NOAPTE- Datorită dimensiunii uriase a transformatorului,in timpul deplasarii 

prin Zagreb, semafoarele au fost oprite. 

 

 

INVESTIȚII ÎN YACHTURI, AVIONE ȘI ARTA 

În patru ani, numărul de miliardari din lume a crescut de la 880 la 2170 
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În locul tumorii, medicii au găsit un tifon vechi de 20 de ani 

Din cauza unei erori medicale și a unui tifon uitat în abdomenul Sanja Krajcer, medicii au fost găsit 

vinovati. În cazul confirmării verdictului de primă instanță, acestia vor plăti aproape un milion de KN. 

 

REDUCERI 

Chiar și 95% din produsele Black Friday vor avea același preț sau mai mic chiar și după ofertă 

Cercetarea dovedită de Societatea pentru Protecția Consumatorilor 

 

 

EXEMPLE DE TITLURI SENZATIONALE 

 

RASPANDIREA  PE REȚELELE SOCIALE 

 

Anul școlar se va repeta din cauza grevei? Se zvoneste că așa va fi. 

Ceea ce este cert este că greva este încă în desfășurare și că Sindicatele nu au acceptat încă oferta 

care le-a fost dată de Guvern și, judecând după reacțiile de până acum, nu vor... 

 

HAOS ÎN SPITAL 

O femeie a intrat cu o durere enorma, iar când medicii au tăiat-o, au descoperit cu groază și apoi s-a 

întâmplat un miracol 

Cum să evitati un atac de cord?  

Faceți acest lucru de două ori pe zi timp de 7 secunde 

 

TRAGEDIE BRUTALĂ 

Îl cunoașteți din Răni și Nu suntem îngeri, iar detaliile despre moartea acestui actor vă vor intoarce 

stomacul pe dos. Nimeni nu l-a ajutat ... 

 

IMPORTANT: 5 semne că inamicul se afla in corpul vostru. Cum să scapi de paraziții din organism? 

 

SURSE 

Primorac, Branka; Šimeg, Marijan; Šojat, Anita. Novinarstvo u školi. Ed. Dinka Jurčić. Zagreb: Školska 

knjiga, 2010. 
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