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TITLURI INFORMATIVE ȘI CLICKBAIT - sarcini  

 

Grupul 1 și 2 

 Creați un titlu principal informațional, super titlu și subtitlu pentru următorul text publicat 

pe 28 noiembrie 2019 pe portalul web GlasPodravine 

 

Supeheadline/Super-titlu: SE RASPANDESTE PE  REȚELELE SOCIALE 

Titlul principal: Se va repeta anul școlar din cauza grevei? Se zice că așa va fi, despre asta 

este vorba 

Subtitlu: Ceea ce este sigur este că greva este încă în desfășurare și că sindicatele nu au 

acceptat încă oferta care le-a fost dată de guvern și, judecand dupa reactiile de pana 

acum,nu se va termina curand. 

Recent, social media a început să răspândească știrea că anul școlar, din cauza unei greve 

care durează mai mult de o lună, va trebui repetat. După cum a publicat srednja.hr, această 

informație este complet falsă și este destinată doar să-i supere pe elevi și părinți. ooorele vor 

fi recuperate  în patru moduri, în conformitate cu spusele Ministerului Științei și Educației - 

zilele care nu sunt de predare pot fi planificate ca curriculare, atunci este posibil să se abată 

de la termenele stabilite pentru restul elevilor, sau să se scurteze vacantele  și școlile sa aiba  

posibilitatea de a prelungi anul scolar după 17 iunie 2019. 

Cu toate acestea, opțiunea cel mai des menționată este recuperarea  cursurilor sâmbăta. 

Informatia completă a Ministerului poate fi citită pe link. O altă minciună este că absolvenții 

vor sustine Bacalaureatul (examenul de stat) în loc de 1 iunie 2019, de la 1 august 2019. 

Este adevărat că, dacă greva nu va fi oprită până la sfârșitul acestei săptămâni, ar putea 

exista unele modificări în calendarul examenelor de stat. Astfel, Centrul Național (NCVVO) 

propune ca termenul pentru redactarea unui eseu în limba croată să aibă loc, în loc de iunie, 

în mai 2020. Sarcina de eseu menționată anterior nu ar include conținutul care face parte din 

programa claselor terminale. Ceea ce este sigur 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 o vor face. 
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Grupul 3 și 4   

Creați un clickbait , titlu principal și subtitlu pentru următorul text publicat pe 9 iunie 2016 

peKlincek.com 

Super-titlu: Priviti partea plina a paharului 

Titlu: O parte din tavan a căzut pe holul școlii  

Când a ajuns la etajul al treilea, din tavanul holulului de la primul etaj, pe primele trepte și pe 

o parte a coridorului, au căzut aproximativ 6 kilograme de tencuială. S-a întâmplat astăzi în 

jurul orei 11:20. 

 "- M-am speriat foarte mult când am auzit prăbușirea, dar nu au căzut o resturi de ipsos 

asupra mea. Toată lumea mi-a spus că am avut noroc". - a spus eleva de  clasa a șaptea M.H. 

Alți câțiva elevi, care  la acea vreme se aflau în cealalta parte  a holului și trecusera pe scara 

în urmă cu câteva clipe. Eleva de clasa a șaptea a fost ultima pentru că se întorcea de la 

toaletă. Clădirea Școlii elementare SvetiPetarOrehovec a fost construită acum 52 de ani, iar 

pereții și tavanele sunt crăpate în mai multe locuri. Mai ales în sala de clasă de  limba  croata  

și in  toalete. 


