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INSTRUMENTE DE MANIPULARE ÎN MASS-MEDIA - 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.  
 
 
 
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 . 

 
 
 

Sarcina I V 
 
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, 
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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. 
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. 

 
 

 


