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INSTRUMENTE DE MANIPULARE ÎN MASS-MEDIA - atelier 
* Durata estimată a atelierului - 40 de minute  
 
 
OBIECTIVELE ATELIERULUI 
  

 Explorarea conceptelor de manipulare,  dezvoltarea spiritului critic 
 Identificarea informatiei de calitate si a mesajelor manipulatoare, analiza si interpretarea critica a 

produselor media 

 Intelegerea locului si rolului mediilor in dinamica societatii contemporane  

 Exprimarea opiniilor si atitudinilor proprii fata de continuturile receptate 

 Cunoaşterea regulilor de explorare raţională și responsabilă a mediilor ca activitate de recreere și 
informare 

 
 
REZULTATE ASTEPTATE 
 

 Elevul recunoaște forme ale manipulării in mass-media 

 Elevul si-a insusit criterii de apreciere, selectie, evaluare a tot ceea ce citeste, aude sau vede 

 Stie sa analizeze diferite produse media prin identificarea indicilor de manipulare 

 Elevul stie să evite manipularea media 

 Elevul  cunoaste efectele negative ale manipularii 
 
 
INTRODUCERE 
 
Sarcina I  
 
Citiți, cu atenție, textul-suport de mai jos și analizează-l  prin metoda Știu-Știu cum-Vreau să știu -Am 
învățat.  
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Se va discuta despre ceea ce au notat elevii pentru fiecare categorie. 
În funcție de ceea ce a rezultat din analiza textului, se va  
 
 
PREZENTARE https://sway.office.com/FjRYcqZthOHI7QKL 
 
Tehnicile de manipulare prin intermediul mass-media sunt variate dar, ne vom referi la: 
 

1. Prezentarea selectivă a faptelor 
2.  Amestecul dintre fapte și opinii 
3.  Trunchierea citatelor 
4. Accent pe detalii și estomparea esenței 
5. Folosirea etichetelor 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZivJquYVvDY 
https://www.youtube.com/watch?v=nLIXFE4Fv3o 
https://www.youtube.com/watch?v=8D8SRjh2eeg 
 

 
 
SARCINI  
 
Sarcina II  
 
Elevii sunt împărtiti in 2 grupe. Una va reprezenta jurnalistii si cealalta spectatorii. 
Simulați o dezbatere TV, cu un moderator și 5 participanți, pa tema Introducerea obligativității de a purta 
uniforme școlare.  
 
După 5 minute de discuții, analizați dezbaterea încercând să răspundeți la următoarele întrebări: 
Au fost aduse argumente pro și contra? 
Au existat discuții în contradictoriu? 
A existat o competiție de idei? 
A existat pluralism de opinii? 
Care a fost comportamentul moderatorului? A avut o poziție neutră sau s-a aliat la poziția unor invitați? 
 
Concluzia: a fost o discuție care v-a informat și v-a făcut să analizați sau a fost una care v-a manipulat? 
 
 
ANALIZA 
 
Reprezentantii fiecarui grup motiveaza punctele de vedere afirmate si ce  ar trebui schimbat in fiecare caz 
pentru a nu manipula opinia publica si a prezenta corect știrea.  
 
 

https://sway.office.com/FjRYcqZthOHI7QKL
https://www.youtube.com/watch?v=ZivJquYVvDY
https://www.youtube.com/watch?v=nLIXFE4Fv3o
https://www.youtube.com/watch?v=8D8SRjh2eeg
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De ce mass-media aplică tehnici de manipulare? 
Interesul de a manipula opinia publică îl pot avea atât guvernele, cât și alte instituții, partide sau grupuri 
economice. Principalele scopuri ale celor care dirijează procesele de manipulare prin mass-media sunt: 

 câștigarea de adepți pentru sprijinul sau renegarea unei idei/ideologii sau persoane; 

 distragerea atenției societății de la chestiunile importante și schimbările decise de elite politice și 
economice; 

 descurajarea manifestării spiritului civic și a participării comunității la acțiuni ce generează 
schimbări. 
 

 
Sarcina III  
 
Cum evităm manipularea? 
Elevii sunt impartiti in 3 grupe.Fiecare elev va  scrie  pe un post-it 2 modalitati de evitare a manipularii, apoi 
le vor discuta in grup si vor alege 4  idei reprezentative pentru fiecare grup .  
Fiecare grup  își va prezenta în plen ideile . 

 
Pentru a evita capcanele manipulării informaţionale, este necesar: 
 

 să avem o atitudine critică față de orice informație - acesta înseamnă să aplicăm „filtrul rațiunii” 

 sursa de unde provine, este o instituţie consacrată sau una cu reputaţia discutabilă? 

 să verificăm, pe cât este posibil, informația primită 

 să fim atenti la titlu şi la conţinut: de obicei titlurile bombastice sugerează ştiri false, iar conţinutul 
greu verificabil şi discrepanţa mare faţă de ceea ce ştim, lipsa de coerenţă şi de argumentare logică 
sunt elemente care ridică semne de întrebare. 

 să ne informăm din mai multe surse independente: două sau mai multe televiziuni cu proprietari 
diferiți, două sau mai multe portaluri, ziare, posturi de radio 

 să ne cultivăm abilitatea de a trage propriile concluzii în baza informației consumate și să nu 
permitem nimănui să tragă concluzii în locul nostru. Altminteri, riscăm să ne lăsăm manipulați 

 
 
Sarcina IV 
 
Unul dintre efectele negative cele mai grave ale televiziunii și, în special, ale internetului, este dependența 
și spălarea creierului prin manipulare. Victimele moderne dependente online, care trăiesc în acest spațiu, 
pot fi ușor asemuite cu Don Quijote, personajul celebrului roman Don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes, care, cu patru secole în urmă, arăta cum o lectură unidirecționată, necontrolată, poate conduce 
la dereglarea și distorsionarea simțului realității și la scoaterea unui om în afara timpului și a spațiului. Așa 
cum „omul de la Mancha” a fost influențat de cărțile și poveștile romantice ale secolului său, și în timpurile 
de astăzi, există o mulțime de victime ale spațiului online, care se lasă pradă manipulării informaționale. 
 
Lucrați în 2 grupuri, pentru a analiza impactul negativ al intoxicării informaționale care poate fi produsă de 
mass-media.  
 

a) Primul grup va propune exemple de forme ale manipulării în mass-media. 
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b) Al doilea grup va enumera exemple de efecte negative, pe care le poate avea manipularea mass-
media, și va propune sugestii pentru cum o evităm. 

c) Prezentați exemplele și sugestiile în plen. 

 
 
 
 

 
 
 
             


