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MIL MediaLit Kit
Ca o hartă pentru o călătorie, MIL MediaLit Kit oferă o viziune și
direcții pentru introducerea cu succes a alfabetizării media în
sălile de clasă în rândul elevilor de liceu.
Acest ghid dezvoltat în cadrul proiectului „Critical Media
Education” a cărei finanțare a fost asigurată de către: Primăria
Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte al Municipiului
Timișoara, CFN 108/04.10.2021, îl propunem a fi o resursă utilă
de educație a tinerilor în domeniul MIL, prin dezvoltarea
competențelor de gândire critică pentru a nu mai fi agenți activi
ai fenomenului știrilor false și dezinformării online, dar și pentru
a se apăra de acest fenomen.

De ce acest ghid?
Tinerii sunt o categorie extrem de expusă manipulării și
dezinformării din mediul online, iar mai bine de 55% (conform
Eurostat 2020) dintre aceștia consideră că au fost expuși
fenomenului „fake news”. Mai mult decât atât, dacă se atinge un
grad mare de manipulare a lor, tinerii devin agenți activi ai
dezinformării involuntare, cât și voluntare, și iau parte în mod
activ la fenomenul răspândirii știrilor false. Fenomenul de
propagare a știrilor false și expunerea tinerilor la acesta este
coroborată cu analfabetismul media și este definit prin
incapacitatea de a înțelege conținuturile de pe ecran.
Dezvoltarea educației în domeniul media în toate categoriile
sociale trebuie așadar promovată, iar evoluția ei trebuie urmărită
îndeaproape. Democrația depinde de participarea activă a
cetățenilor la viața comunității din care fac parte, iar educația în
domeniul media le poate oferi acestora abilitățile de care au
nevoie pentru a înțelege fluxul zilnic de informații diseminate
prin intermediul noilor tehnologii de comunicare.

În societatea informațională actuală,
educația media este legată de
incluziune și de cetățenie. Din
această perspectivă, o poziţionare
critică faţă de mesajele cu care vin în
contact tinerii îi responsabilizează, îi
ajută să ia decizii în cunoştinţă de
cauză, îi face mai puţin vulnerabili în
faţa exploziei informaționale, a
dezinformării voluntare și involuntare,
a fenomenului știrilor false și a
diferitelor
forme
negative
de
propagandă.
Pornind și de la experiența instituției
coordonatoare a acestui proiect,
Institutului Român de Educație a
Adulților (IREA), în dezvoltarea de
proiecte de educație non-formală
pentru tineri elevi, această inițiativă
de a promova alfabetizarea media în
sălile de clasă pentru elevii de liceu sa dezvoltat ca un demers amplu ce
include și acest set articulat de
informații despre importanța și
beneficiile unei educații în domeniul
media în rândul tinerilor, prezentate
sub forma unui kit de informare în
domeniul MIL cu acces deschis
tuturor tinerilor, dar și factorilor
interesați să susțină această inițiativă
de promovare a ei.

În acest ghid vom vorbi despre:
1. Tehnici și strategii pentru profesori și
formatori
2. Activități de fact checking și educație
media pentru tineri
De asemenea, vă vom arăta cum să
folosiți filtrele de date pentru a găsi
sursa de conținut, cum se evaluează
reputația unui jurnal științific în mai
puțin de cinci secunde și cum să vezi
dacă un tweet este într-adevăr de la
persoana celebră despre care crezi că
este sau de la un impostor.
Vă vom arăta cum să găsiți pagini care
au fost șterse, să aflați cine a plătit
pentru site-ul web pe care îl căutați sau
dacă vremea este prezentată în acel
videoclip viral se potrivește cu vremea
din locația respectivă în ziua respectivă.

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă
a autorilor, iar Primăria Municipiului Timișoara și Centrul de Proiecte al
Municipiului Timișoara nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conţinutul informaţiei.”

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ȘI
ORIENTARE PRIVIND
ALFABETIZAREA MASS - MEDIA
Împuternicirea tinerilor prin alfabetizarea media și informațională (MIL) este o
condiție prealabilă importantă pentru promovarea accesului echitabil la informații
și cunoștințe, și promovarea mass-media și a sistemelor informaționale libere,
independente și pluraliste.
Educația media și informațională recunoaște rolul principal al informației și al massmedia în viața noastră de zi cu zi. Ea se află în centrul libertății de exprimare și de
informare - deoarece dă putere cetățenilor să înțeleagă funcțiile media și ale altor
furnizori de informații, să evalueze critic conținutul acestora și să ia decizii
informate în calitate de utilizatori și producători de informații și conținut media.
Călătorim către universalitatea cărților, a internetului și a tuturor formelor de
„containere de cunoaștere” media și informațională, iar tot acest drum al nostru
trebuie privit de noi toți ca o legătură între educație și drepturile omului.
Educația media și informațională (MIL) nu este dobândită deodată. Este o
experiență și un proces trăit și dinamic. Este completă atunci când include
cunoștințe, abilități și atitudini, când acoperă accesul, evaluarea/evaluarea,
utilizarea, producerea și comunicarea conținutului de informații, mass-media și
tehnologie.
Informația, comunicarea, bibliotecile, mass-media,
tehnologia, internetul, precum și alte forme de
furnizori de informații sunt destinate utilizării în
angajamentul civic critic și în dezvoltarea
durabilă. Ele sunt egale ca statură și niciuna nu
este mai relevantă decât cealalaltă sau ar trebui
vreodată tratată ca atare.
Fiecare cetățean este un creator de informații/
cunoștințe și are un mesaj. Aceștia trebuie să fie
împuterniciți să acceseze noi informații/cunoștințe
și să se exprime - femei și bărbați, adulți și tineri în
mod egal.

Accesul la informație nu se definește doar în ceea ce privește accesul la
diferite tehnologii și mass-media, ci trebuie să țină cont de natura și tipul de
informații de care tinerii au nevoie pentru participarea deplină în societate.
Fiecare dintre noi dorește să cunoască și să înțeleagă noi informații,
cunoștințe și mesaje precum și să comunice, chiar dacă nu este conștient,
admite sau exprimă că o face. Cu toate acestea, drepturile sale nu trebuie să
fie niciodată compromise.
Știm că libertatea de exprimare este un element crucial în democrație,
dezvoltare și dialog – fără de care niciuna dintre acestea nu ar funcționa sau
nu ar înflori. Libertatea de exprimare este un drept universal de care se
bucură toți. Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de
exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără interferență și
de a căuta, primi și distribui informații și idei prin orice mijloace de informare
și indiferent de frontiere, așa cum este declarat în Declarația Universală a
Drepturilor Omului.
Este necesară așadar o educație pe tot parcursul vieții, care să sprijne un proces
continuu de cunoaștere de instrumente și mecanisme necesare pentru a permite
circulația liberă a informațiilor.
S-a scris mult despre libertatea de exprimare; într-adevăr este unul dintre
conceptele și problemele cele mai dezbătute ale vremurilor noastre. Cu toate
acestea, puține astfel de publicații sunt scrise cu tinerii ca principali cititori țintă, în
special pentru tinerii încă liceeni și de nivel preuniversitar. Acest ghid îl propunem
sub forma unui astfel de instrument destinat liceelor ș i elevilor preuniversitari.
Tinerii trebuie să fie împuterniciți și alfabetizați în problemele și conceptele libertății
de exprimare pentru a deveni un cetățean cu discernământ într-o democrație.
De ce contează libertatea de exprimare?
Când este în pericol libertatea de exprimare?
Care sunt condițiile necesare pentru ca libertatea de exprimare să înflorească?
Care sunt rolurile speciale ale jurnalistului în libertatea de exprimare?
Dar libertatea de exprimare online?
Ce putem face?
Care sunt limitele?
Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încearcă să răspundă acest ghid de
educatie media, printr-un mod ușor și captivant menit să sensibilizeze cu privire la
condițiile necesare pentru ca libertatea de exprimare să înflorească, cum ar fi statul
de drept și existența unor mass-media libere, independente și pluraliste, pe lângă o
societate civilă activă.

O secțiune specială este dedicată
abordării rolului presei și al jurnaliștilor
în libertatea de exprimare. Pe lângă
mass-media tradițională, cum ar fi
tipărirea, radioul și radiodifuziunea, vom
aduce de asemenea în atenția tinerilor
elevi și dascălilor lor discuții cu privire la
dezvoltarea recentă a rețelelor sociale,
în special a utilizărilor acestora în
libertatea de exprimare.
Creierul nostru depinde de informații
pentru a funcționa optim. Calitatea
informațiilor cu care ne angajăm ne
determină în mare măsură percepțiile,
convingerile și atitudinile. Ar putea fi
informații de la alte persoane, massmedia, biblioteci, arhive, muzee, editori
sau alți furnizori de informații, inclusiv
cei de pe Internet.
Oamenii din întreaga lume sunt martorii
unei creșteri dramatice a accesului la
informație și comunicare. În timp ce unii
oameni sunt înfometați după informații,
alții sunt inundați de conținut tipărit,
difuzat și digital.
Educația media și informațională (MIL)
oferă răspunsuri la întrebările pe care ni
le punem cu toții la un moment dat.
Cum putem să accesăm, să căutăm,
să evaluăm critic, să folosim și să
contribuim la conținut în mod
înțelept, atât online, cât și offline?
Care sunt drepturile noastre online
și offline?
Care sunt problemele etice legate
de accesul și utilizarea informațiilor?

„Mediul este mesajul”, așa cum
spune un citat celebru scris de
Marshall McLuhan în 1964. În timp ce
mediul poate afecta modul în care
sunt recepționate mesajele, propriul
context/experiență a utilizatorilor/
publicului
poate
afecta
și
interpretarea mesajelor.
Un prim pas important pentru a
alfabetizare în domeniul media și al
informației este înțelegerea modului
în
care
informațiile,
ideile
și
semnificația sunt comunicate prin și
de către diverse mijloace media și alți
furnizori de informații, cum ar fi
bibliotecile, arhivele, muzeele și
internetul.
Fiecare mediu are propriul său
„limbaj”
sau
„gramatică”
ce
funcționează pentru a transmite un
sens într-un mod unic. „Limba” în
acest context înseamnă ingredientele
tehnice și simbolice sau codurile și
convențiile pe care profesioniștii din
mass-media și informație le pot
selecta și utiliza într-un efort de a
comunica
idei,
informații
și
cunoștințe.
Codurile tehnice includ sunetul,
unghiurile
camerei,
tipurile
de
fotografii și iluminarea. Acestea pot
include, de exemplu, muzică de rău
augur pentru a comunica pericolul
într-un lungmetraj sau fotografii cu
unghi înalt pentru a crea un sentiment
de putere într-o fotografie. Codurile
simbolice
includ
limbajul,
îmbrăcămintea
sau
acțiunile
personajelor sau simboluri iconice
care sunt ușor de înțeles.

De exemplu, un trandafir roșu poate fi folosit simbolic pentru a transmite dragoste
sau un pumn strâns poate fi folosit pentru a comunica furia. Limbile media pot
include, de asemenea, utilizarea repetată a anumitor cuvinte, fraze și imagini,
cunoscute și sub numele de limbaj verbal sau vizual. Când studiem limbile media,
ar trebui luate în considerare trei întrebări principale:
Cum sunt înțelese limbile media de către publicul media?
Care sunt unele dintre codurile și convențiile majore folosite de
oamenii care lucrează în mass-media și informație astăzi?
Persoane diferite pot obține semnificații diferite din același text
sau informație.
Reporterii, autorii, videografii, agenții de publicitate, editorii și
realizatorii de film folosesc imagini, sunet și cuvinte scrise pentru a
transmite informații despre un eveniment, poveste sau problemă. Ei
se confruntă de obicei cu limitări de timp, spațiu, resurse și alte
constrângeri editoriale pentru a pregăti și prezenta poveștile
publicului.
Prin urmare, în funcție de povestea spusă sau de mesajul transmis,
este adesea necesar să „reprezentăm” problemele sau
evenimentele prin referire la caracteristici precum rasa, sexul,
sexualitatea, vârsta sau clasa.
Inevitabil, cei care lucrează în mass-media trebuie să selecteze conținutul care
urmează să fie prezentat publicului. Această selecție nu este adesea lipsită de
subiectivitate și uneori duce la reprezentări stereotipe sau suprasimplificate, care
pot fi folosite pentru a eticheta indivizii și a justifica credințe sau atitudini înguste.
Aceasta poate fi sau nu intenția autorului sau a jurnalistului/reporterului. Uneori
este interpretarea destinatarului (spectator, cititor sau ascultător).
Acolo unde mass-media și alți furnizori de informații devin un instrument de
partizanat, conflict sau discriminare, este logic ca mass-media să fie responsabilă
pentru acțiunile lor ca orice alt actor social. Cu toate acestea, ca platformă de
dezbatere publică, este esențial ca mass-media să aibă voie să prezinte discuții și
informații fără controlul niciunui partid sau guvern.
De asemenea, trebuie să înțelegem că media și alți furnizori de informații lucrează
într-un context social și că ei sunt actorii sociali în acel context social. Mass-media
sunt influențate de societate și, la rândul lor, influențează societatea. Trebuie să ne
uităm mai profund în contextul național specific în care operează o anumită massmedia.

În efortul de a fi alfabetizați în domeniul media și al informației, trebuie să
examinăm imaginile sau reprezentările media și să analizăm nu numai imaginea
sau textul în sine, ci și contextul care înconjoară imaginea și pe care uneori nu îl
vedem. Este important să recunoaștem că, în timp ce mass-media are multă putere
de a direcționa și provoca societatea, ele reflectă și societatea în sine, oferind
tipurile de povești și reprezentări pe care le solicităm și le acceptăm.
Multe industrii media din diferite regiuni au dezvoltat coduri de diversitate
voluntare, menite să asigure că industriile media demonstrează un angajament față
de conținut și inițiative, care sunt incluzive și diverse. Multe industrii media
urmează, de asemenea, un cod de etică care interzice utilizarea materialelor
abuzive sau discriminatorii bazate pe rasă, etnie, vârstă, sex, abilități fizice sau
stare civilă.
Internetul este un spațiu unic, semnificativ diferit de materiale tipărite, care se
dezvăluie tinerilor ca o lume nesfârșită, comparabilă în dimensiune și diversitate cu
lumea reală. Totuși, cel mai des, cursurile și activitățile de educație media, nu iau în
calcul care sunt amenințările sau oportunitățile nelimitate ale acestui spațiu.
Cele mai multe demersuri legate de alfabetizare online și de educația media
folosesc paginile de internet pentru a aduna informație sau utilizează internetul
pentru a crea propriul conținut. Analiza critică a informațiilor ce se regăsesc online
este sporadică.
Ambele abordări menționate au o anumită utilitate, dar ele nu răspund
provocărilor reale din spațiul online. Pentru sarcinile școlare și de formare
pe care tinerii le au, internetul poate fi o capcană, de aceea, este
binevenită o prezentare a strategiilor care pot fi aplicate pentru utilizarea
exclusivă a unor surse de încredere, ce pot fi verificate. Internetul este un
instrument extraordinar de verificare a informațiilor (vrei să verifici în ce
an a urcat pe tron un domnitor sau ce partid e la guvernare în Olanda,
cauți informația online), dar și un loc în care dezinformarea și propaganda
de toate tipurile își găsește un loc prielnic și multiplicator.

EFECTELE DEZINFORMĂRII
ÎNTR-O SOCIETATE LIPSITĂ DE
EDUCAȚIE MEDIA
Conform studiului actual, comandat de guvernul Franței (în România nu s-au
propus încă astfel de studii pentru că de la nivel instituțional nu se manifestă un
interes pentru a înțelege fenomenul manipulării în spațiul online, cauzele acesteia
și cum poate fi ea combătută și ținută sub control), combaterea eficientă a
manipulării presupune într-o primă etapă, identificarea clară a originii acestei
probleme (Les manipulations de l’information - Un défi pour nos démocraties).

Manipularea și-a croit drum folosindu-se de vulnerabilitatea indivizilor, care în
mod individual sunt nepregătiți, neechipați pentru a face față acestui fenomen.
Astăzi mai mult ca ieri, deși accesul la informație este nerestricționat, capacitatea
indivizilor de a procesa informație, de a o analiza și de a folosi practic, este
diminuată de obiceiurile devenite tot mai dominante și care țin de acest om al
„social media” (verificarea constantă a mesageriei, a conturilor de rețele sociale,
citirea de fragmente tot mai scurte de text, cu cât acestea sunt mai elaborate, cu
atât devine mai dificilă înțelegerea lor).

Manipularea este posibilă, arată același
studiu, și pentru că traversăm astăzi,
după secole bune de democratizare, o
perioadă
de
latență
și
apatie
democratică, de reducere a încrederii în
instituții.
Astfel, dacă Fracis Fukuyama prezicea
finalul istoriei pentru perioada postcomunistă, nu este eronat să spunem că
o dată cu dezvolatarea internetului și cu
progresul high tech galopant, putem
vorbi de un final al istoriei validate prin
respectul pentru instituții (de orice tip) și
de o trecere într-o perioadă în care totul
este chestionabil, iar acțiunile instituțiilor
își pierd din credibilitate.
Cauzele manipulării, legate de viața în
societate, sunt criza de încredere în
instituții, o criză a presei și o deziluzie
majoră fața internetului care fusese
perceput ca mare liberator, dar care
treptat se transformă într-un spațiu
nelimitat online, ce ne limitează însă în
viața reală: ne ia timpul, ne ia libertatea
de a gândi și ne ia în consecință și
abilitatea de acționa.
Bineînțeles, că în acest proces, există
agenți ai răului, care beneficiază de acest
status quo, folosind manipularea în
sprijinul unor scopuri clare (politice,
economice), dar nu vom intra în această
analiza.
Ne vom uita la felul în care aceste cauze
care conduc la manipulare sunt prezente
și vizibile în comportamentele românilor
intervievați în cadrul acestei cercetări, dar
și cum aceste cauze se manifestă în alte
comportamente de grup: participarea la
vot, participarea la acțiuni de protest.

Cauzele individuale care stau la baza
propagării manipulării în spațiul
online
țin
de
însuși
profilul
psihologic, social și cognitiv al
omului, de automatismele sale, de
dorințe și de nevoi, precum și de
psihologia socială.
Aceste cauze individuale sunt
prezente și în specificul migrantului
care a părăsit țara de o lungă
perioadă de timp și care, chiar dacă
nu simte sau nu înțelege acest lucru,
este
profund
deconectat
de
realitatea din România.

Deficiențele cognitive
Dezinformarea exploatează o lene
intelectuală naturală, care constă în
a nu utiliza, a nu pune în mișcare, în
mod sistematic mintea critică și de a
susține anumite păreri fără a căuta
dovezi care să le susțină.
Ceea ce explică foarte bine studiul
citat este că presei, mass-mediei, i se
cere să demonstreze sursele pe care
îți bazează articolele și investigațiile,
în timp ce entitățile care propagă știri
false cu scopul manipulării nu se
supun acelorași reguli, ci chiar le
inversează (trebuie să demonstrezi
că ei nu au dreptate, aducând
contradovezi la ceva ce nu a fost
dovedit în nici un fel).

Mai mult, ceea ce se întâmplă în mintea indivizilor este un mecanism simplu de a
crede cu predilecție informațiile care confirmă ipotezele noastre, care vin în
sprijinul convingerilor noastre și nu jignesc sensibilitățile noastre: acest fenomen
psihologic este frecvent numit „biasul de confirmare”. În publicitate, acest defect
este bine cunoscut și exploatat: succesul unei campanii publicitare se poate baza
pe angajamentul și consecvența unei persoane, adică tendința ei de a rămâne
fidelă unei opinii deja formate.
Caracteristica psihologică umană este să creadă cu certitudine în convingerile lor,
fără a accepta idei sau propuneri diferite, ei fiind convinși de capacitatea lor de
raționa, considerându-se astfel mai inteligenți decât sunt în realitate.
Pascal Engel evidențiază și faptul că de cele mai multe ori rațiunea nu este folosită
pentru găsirea adevărului (așa cum ne-am putea imagina că ar trebui să fie), ci
doar pentru a ieși învingători într-o bătălie a comentariilor pe rețelele sociale, o
caracteristică care apare și în rândul românilor plecați din țară (Pascal Engel,
2017). Faptul că pot comenta în spațiul online asupra unor realități din România, îi
face să se simtă mai apropiați de țară, chiar dacă aceste comentarii nu au scopul
de conduce la identificarea adevărului, ci mai degrabă la a obține admirație pe
rețele sociale.
Un studiu recent arată, de asemenea, că știrile false se răspândesc mai repede
decât știrile reale, din motive psihologice (Vosoughi, Roy, Arai, 2018, p. 11461151). Știrile adevărate sunt adesea mai puțin noi sau șocante, ele doar confirmă
ceea ce știam sau bănuiam deja, contribuie la acumularea de cunoștințe,
sedimentează informația. În opoziție, știrile false surprind, ele fiind scrise astfel
încât să surprindă citititorul prin senzațional și prin faptul că neagă adevăruri
cunoscute sau le pun la îndoială fără a aduce dovezi.
Ceea ce este specific acestor știri este felul alarmist, cuvintele care atrag atenția și
care conving citititorul să citească și chiar să adere la acea informație (reacția
individului la acest tip de scriitură este așadar exploatată pentru a atrage un
număr mare de indivizi către o anumită idee (manipularea în masă în contextul
COVID-19 este cea mai bună dovadă în acest sens).

Persoanele care nu trăiesc în țară, dar vor să afle lucruri despre ce se întâmplă
acasă, nu au foarte mult timp să se aplece asupra știrilor (să facă o citire riguroasă,
din mai multe surse, pentru a înțelege cât mai bine un anumit subiect) și atunci
opțiunea la îndemână sunt știrile ce apar pe rețele sociale (sunt diseminate și
plătite pentru un număr cât mai mare de apariții pe peretele utilizatorilor) și care se
întâmplă să fie știri false.
Conceptul de dezinformare se referă la informațiile false, inexacte
sau înșelătoare concepute, prezentate și promovate în mod
intenționat pentru a provoca un prejudiciu public sau pentru a
obține un profit. În întreaga lume, dezinformarea se răspândește tot
mai intens și este mai complexă bazâdu-se pe tehnici emergente de
înșelăciune.
Dezinformarea are, de asemenea, implicații de anvergură pentru
drepturile omului și normele democratice din întreaga lume.
Aceasta amenință:
libertatea de gândire;
dreptul la viață privată;
dreptul la participare democratică;
pune în pericol o serie de drepturi economice, sociale și
culturale.
De asemenea, dezinformarea afectează indicatorii de calitate democratică,
tulburând credința cetățenilor în instituțiile democratice, nu numai prin
denaturarea liberului arbitru în alegerile democratice, dar și promovarea violenței
și represiunii digitale.
Pandemia de COVID-19 a intensificat aceste tendințe și probleme. A atras după
sine noi și mai intense campanii de dezinformare, care au o răspândire tot mai
mare în întreaga lume. Multe regimuri nedemocratice au folosit pandemia pentru a
reprima opoziția politică prin restrângerea libertății de exprimare și libertatea
presei. COVID-19 agravează amenințarea dezinformării la adresa drepturilor
internaționale ale omului, pe pe de o parte, și pericolele contra dezinformării care
servesc agendelor antidemocratice, pe de altă parte.
Sunt necesare răspunsuri eficiente contra dezinformarea la diferite niveluri
decizionale și educaționale. În multe țări, legiuitorii au luat măsuri pentru a
reglementa răspândirea dezinformării. Au făcut acest lucru elaborând coduri de
practică și orientări, precum și creând de rețele de verificare pentru a stopa
propagarea dezinformării.

Corporațiile au lansat și ele inițiative
pentru a limita dezinformarea, deși
majoritatea au fost ambivalente și lente
în eforturile lor.
Societatea civilă este din ce în ce mai
mobilizată în întreaga lume pentru a
lupta împotriva dezinformării și deseori
face acest lucru prin punerea
accentului pe drepturile omului și pe
capacitatea reconstrucției democratice
la nivel local.
UE trebuie să sprijine eforturile de
combatere a dezinformarii în relațiile
sale externe ca mijloc de protecție
drepturile omului, asigurându-vă că nu
susține mișcări care înrăutățesc status
quo-ul protejării drepturilor omului.
Instituțiile europene au început să
dezvolte o serie de instrumente de
combatere a dezinformării, atât pe plan
intern cât și pe plan extern.
După ce a promis o abordare a
drepturilor omului în acțiunile sale
interne, UE a recunoscut necesitatea
de a include considerații mai puternice
privind drepturile omului și democrația
în acțiunile sale externe împotriva
dezinformarii și a strategiilor de
influență înșelătoare.
Instrumentele de politică ale UE s-au
îmbunătățit în acest aspect în ultimii
ani, cu numeroase exemple concrete
de inițiative ale UE care contracarează
dezinformarea în țările terțe.

Deși UE a început să abordeze
dezinformarea în acțiunile sale externe,
ar fi de bun augur să pună un accent
mai mare pe dimensiunea drepturilor
omului în cadrul acestei provocări.
În ciuda progreselor înregistrate în
ultimii ani, eforturile UE de contracarare
dezinformării la nivel global trebuie să
se integreze perfect în abordarea
globală a UE față de drepturile omului
la nivel internațional. Deci lupta
împotriva dezinformării trebuie să fie
subiacentă eforturilor UE de a promova
respectarea drepturilor omului.
UE poate lua o serie de măsuri pentru a
adresa nevoile și problemele existente,
lucrând
la
diferite
niveluri
ale
provocare de dezinformare:
Să adopte măsuri suplimentare
pentru a exercita presiuni externe
bazate pe respectarea drepturilor
omului, atât asupra corporatiilor,
cât și asupra guvernelor țărilor
terțe.
Să intensifice eforturile pentru a
sprijini consolidarea societăților
civile din țările terțe în lupta
împotriva dezinformării.
Să promoveze noi forme de dialog
global care plasează dezinformarea
în legătură cu preocupările legate
de drepturile omului.

DE CE ESTE NECESAR
ACEST GHID ÎN ROMÂNIA?
În sistemul educațional românesc, competența de alfabetizare media sau educația
media nu este integrată în mod independent în curricula școlară, ci abordată
transversal și inconsistent în diferite discipline de studiu.
În ultimii zece ani s-au făcut demersuri de a integra conținuturi de educație media
în curricula școlară, în special prin intervenția și presiunea societății civile, fără
rezultate notabile însă. Educația media pentru a deveni cu adevărat o disciplină
independentă are nevoie de standarde, inclusiv obiective de performanță și
conținuturi de bază de predare și învățare.
Potrivit Comisiei Europene, (ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/media-literacy),
alfabetizarea media/educația media presupune:
Să poată accesa și utiliza media;
Să poată înțelege și face observații critice asupra conținutului media;
Să poată crea/produce comunicare într-o multitudine de contexte.
Prin media se înțelege televiziune și film, radio și muzică înregistrată, tipărituri,
internetul și tehnologiile digitale. Comisia Europeană ia în considerare
alfabetizarea media nu numai ca o competenţă fundamentală a tinerei generaţii, ci
şi ca o competență relevantă pentru adulți și vârstnici, profesori și profesioniști din
domeniul media, de asemenea. Analiza și viziunea Comisiei Europene subliniază
aspectul practic al educației media, aceasta fiind considerată o competență pe trei
dimensiuni: acces, analiză și multiplicare.
Conform Legii Educației din România, competențele sunt structurate în ansambluri
de cunoștințe, abilități și atitudini, care sunt antrenate și dezvoltate ca rezultat al
procesului de învățare. Ele permit identificarea și rezolvarea unor probleme
specifice a oricăror domenii sau a problemelor generale pentru diferite contexte
particulare.
Competențele specifice sunt antrenate pe parcursul unui an școlar, sunt
derivate din competenţe generale şi reprezintă paşi în realizarea celor
generale. În curricula de învățare, profesorul primește o oarecare
autonomie, prin care poate mobilza elevul să gândească critic în contexte
diferite, unul dintre acestea fiind și comportamentul online, în raport cu
educația media.

STRATEGII DE PREDARE ȘI
DE FACILITARE ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIEI MEDIA
Pentru a deveni un bun mentor și ghid pentru tinerii care trebuie să folosească în
siguranță și în control deplin internetul, profesorul sau formatorul poate aplica o
serie de strategii sau metode de lucru, validate chiar de UNESCO.

1. Abordarea de tip problematizare/anchetă
Învățarea prin problematizare este o abordare de învățare centrată pe elev, în care
problematizare se referă la aspectele legate de alfabetizarea media și
informațională în societatea contemporană. Această tehnică încorporează etape
precum rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, în care cursanții dobândesc noi
cunoștințe și abilități prin intermediul următoarele etape de problematizare:
identificarea problemei;
recunoașterea atitudinilor subiacente și a credințelor,
clarificarea faptelor și principiilor din spatele problemei: localizarea,
organizarea și analiza probelor: interpretarea și rezolvarea problemei; și luând
măsuri și reconsiderarea consecințelor și a rezultatelor.

Este o tehnică eficientă deoarece studenților li se oferă oportunități de a explora
problemele în profunzime. Exemple de abordare a problematizării/ anchetei:
explorarea genului și a rasei, portretizări prin analize media; înțelegerea hărțuirii
cibernetice prin cercetări etnografice.

2. Învățare bazată pe probleme (PBL)
Învățarea bazată pe probleme este un sistem de dezvoltare a curriculumului și de
instruire care dezvoltă simultan cunoștințele de bază și abilitățile interdisciplinare
ale studenților, precum gândirea critică și strategii de rezolvare a problemelor.
Această tehnică de învățare a apărut la Facultatea de Medicină de la Universitatea
McMaster din Ontario, Canada. În Europa această tehnică este utilizată intensiv în
Universitatea din Maastricht și în ultimii ani, acest tip de învățare a fost introdus
experimental și în universități din România (precum Universitatea de Vest din
Timișoara, în cadrul programului UVT Teaching Brand).
Este o învățare foarte structurată, cooperativă, un mod eficient de a îmbunătăți atât
cunoștințele individuale, cât și colective prin implicarea studenților în discuții
critice și investigarea profundă a problemelor din viața reală. Obiectivele de
învățare, întrebările de anchetă și metode și rezultatele obținute sunt toate
coordonate de studenți. Studenții sunt cei care conduc discuțiile și cei care le
poartă, profesorul sau facilitatorul având un rol marginal în această activitate.
Un exemplu de învățare bazată pe probleme în educația media îl constituie
proiectarea unei campanii de marketing pentru un anumit public, incluzând analiza
de piață, obiectivele, etapele campaniei, rezultatele vizate.

3. Ancheta/ Investigația științifică
Ancheta/Investigația științifică se referă la o varietate de tehnici pe care oamenii de
știință le folosesc pentru a explora natura și lumea în diversitatea ei, pentru ca apoi
să propună explicații pe baza dovezilor pe care le găsesc. Procesul de anchetă este
adesea exprimat ca un set simplificat de pași numit ciclu de cercetare, care implică
activități precum:
efectuarea de observații,
formularea de întrebări,
descoperirea a ceea ce este deja cunoscut,
planificarea de noi investigații,
revizuirea cunoștințelor trecute în lumina experimentulu,
utilizarea instrumentelor pentru a colecta, analiza și interpreta date,
propunerea de explicații,
comunicarea rezultatelor.

Această metodă ar putea fi adaptată și
pentru predarea educației media și a
alfabetizării online.
Exemplele de anchetă științifică
includ:
investigarea
impactului
violenței mass-media; investigarea
rolurilor comunităților online.

4. Studiul de caz
Metoda studiului de caz presupune o
examinare aprofundată a unei singure
situații sau a unui singur eveniment.
Studiul de caz este folosit pe scară
largă la Harvard Business School,
unde studenții universitari observă
utilizarea incidentelor din viața reală
pentru a vedea cum ar putea fi
aplicate
cunoștințele
teoretice
cazurilor reale.
Acest tip de tehnică de învățare este
folosit astăzi în mod intensiv în cele
mai multe universități din România, în
special în domeniul științelor sociale.
Această abordare este potrivită în
predarea educației media, deoarece
studenții sunt expuși zilnic la diverse
forme de mesaje din mass-media și
alți furnizori de informații.
Oferă o modalitate sistematică:
de a privi evenimentele,
de a colecta date,
de a analiza informații,
de a raporta rezultatele, care în
schimb sprijină învățarea prin
investigație în rândul tinerilor.

Tinerii sunt capabili să obțină înțelegere
mai profundă și mai aprofundată a
motivului pentru care evenimentele s-au
petrecut într-un fel sau altul. Studiul de
caz se pretează, de asemenea, la
generarea și testarea ipotezelor.
De exemplu, studenții ar putea
întreprinde un studiu de caz al strategiei
campaniei de marketing și lansarea unui
film de mare succes, a unei cărți
bestseller sau a unui alt produs media
de mare profil.

5. Învățare prin cooperare
Învățarea prin cooperare se referă la
abordarea pedagogică care reunește
elevii care lucrează pentru realizarea
obiectivelor comune.
Învățarea prin cooperare poate varia de
la simplă munca în echipe la moduri mai
complexe, cum ar fi:
învățarea prin proiect,
învățarea tip puzzle,
interogarea dirijată,
predarea reciprocă.
Scopul îl reprezintă obținerea de
rezultate ale învățării, cum ar fi
dezvoltarea înțelegerilor conceptuale și
a gândirii de ordin superior, abilități
interpersonale mai bune, atitudini mai
pozitive față de colegi și față de sine și
explorarea modului de a gestiona
eterogenitatea grupului prin înglobarea
unei diversități de aptitudini și
competențe.

Aceasta este o metodă adecvată în învățarea și predarea educației media, în
special pentru că presupune împărtășirea ideilor și învățarea unul de la celălalt. Un
exemplu de învățare prin cooperare: lucrul în colaborare într-un spațiu wiki.

6. Analiza textuală
Tinerii învață să realizeze analize ale textelor prin identificarea codurilor și
convențiilor de diverse genuri media. Această analiză semiotică ar trebui să
urmărească o înțelegere ulterioară a conceptelor cheie.
Prin urmare, tinerii învață să identifice modul în care codurile
lingvistice și convențiile sunt folosite pentru a crea anumite tipuri de
reprezentări care vor face apel la anumite audiente.
Elevii sunt învățați să identifice codurile „tehnic”, „simbolic” și
„narativ” specifice oricărui oricărui text media. Acolo unde este
posibil, acest tip de analiză textuală are loc în cadrul semnificativ
contexte, mai degrabă decât ca un exercițiu academic pentru
propriile sale scopuri.
Exemplu: tinerilor li se poate cere să selecteze o bucată de text
media care îi interesează. Acesta poate fi un articol de știri, un
videoclip de pe YouTube sau un videoclip dintr-o știre online sursă.
În grupuri, tinerii pot fi ghidați să facă analiza audienței, a scopului,
a autorului, tehnică/trăsături textuale și a contextului.

7. Analiza contextuală
Tinerii sunt ghidați în realizarea unei analize contextuale de bază, în special în
relație cu concepte cheie ale instituţiilor şi tehnologiilor, dar şi în relaţie cu o serie
de abordări teoretice.
Exemple de analiză contextuală în pedagogie includ: sprijinirea elevilor să învețe
subiecte precum: sistemele de clasificare ale filmelor, televiziunii și jocurilor video
care funcționează în Australia; modul în care proprietatea și concentrarea massmedia în trusturi se leagă de problemele democrației și de discursul liber.

8. Transformări de texte
Această abordare pedagogică poate lua forme diferite și poate fi utilizată într-o
varietate de contexte media. Tinerii pot lua un articol de ziar pe care l-au scris
despre un incident la universitate și să îl transforme într-o știre radio sau un
podcast.
Alte exemple: elevii pot lua, de asemenea, un basm și îl pot transforma într-un
storyboard filmat. Sau pot colecta o serie de materiale vizuale existente legate de
viața unei persoane și să le utilizeze ca punct de plecare pentru a planifica și a
realiza un scurt documentar despre persoana respectivă.

9. Învățare prin practică
Această abordare presupune învățarea prin practică, una dintre cele mai
importante metode ale cunoașterii, specifică secolului în care trăim. Prin această
tehnică, tinerii sunt încurajați să exploreze învățarea la un nivel mai profund și mai
semnificativ.
Producerea de conținut media oferă tinerilor posibilitatea de a se cufunda în
învățare prin explorare, prin producerea de texte media (de exemplu audio, video
și material tipărit), elevii sunt capabili să exploreze creativitatea și să exprime prin
propriile lor idei și perspective.
Exemplele includ: studenții folosesc software precum iMovie sau Moviemaker
(sau orice alt software similar gratuit și open source) pentru a face o poveste
digitală de un minut despre o problema sau un subiect de interes.

FOLOSIREA WIKIPEDIA
Wikipedia este o platformă al cărei rol este în general greșit înțeles de profesori și
studenți deopotrivă. Wikipedia trebuie abordată cu prudență, în special în ceea ce
privește articolele care acoperă subiecte controversate sau evenimente în evoluție,
dar cel mai des este o sursă pentru a obține un punct de vedere consensual asupra
unui subiect.
Deoarece comunitatea Wikipedia are reguli stricte legate de colectarea de fapte
din surse de încredere și pentru că autorii trebuie să adopte un punct de vedere
neutru, articolele sunt un punct bun de plecare pentru orice subiect. Bineînțeles,
Wikipedia nu oferă o prezentare exhaustivă, ci complexă a unui subiect, dar cel
puțin este locul de unde poate pleca o investigație sau o cercetare mai profundă.
Un avantaj foarte mare pentru structura și credibilitatea acestei platforme îl
reprezintă citarea surselor, fapt ce poate convinge numeroși utilizatori că sursele
sunt unele ce pot fi folosite. Cercetători, reporteri și studenți, cu toții pot beneficia
de pe urma utilizării Wikipedia pentru a găsi rapid surse autorizate pentru afirmații.
De exemplu, poate fi analizată ca studiu de caz o situație în care se caută
argumente pentru a susține perspectiva unui atentat bazat pe ură față de
polițiști, ca în cazul atentatului din Dallas, din 2016.
Wikipedia va rezuma ceea ce se știe despre motivele atentatorului,
dar, mai important, oferă sursa pentru fiecare afirmație, după cum
urmează:

Șeriful Brown a spus că Johnson, care era negru, era
supărat din cauza recentelor agresiunii ale poliției și în
legătură cu mișcarea Black Lives Matter „a declarat că a
vrut să ucidă oameni albi, în special ofițeri albi”. [4][5] Un
prieten și fost coleg al lui Johnson l-a descris ca „[fiind]
neîncrezător față de politie.”
[61] Un alt fost coleg a spus că părea „foarte afectat” de
recentele agresiuni ale poliției asupra bărbaților de
culoare. [64] Prietenul a spus că Johnson a avut probleme
de gestionare a furiei și a urmărit în mod repetat un
videoclip cu bătaia din 1991 Rodney King [85].
Anchetatorii nu au găsit legături între Johnson și grupuri
teroriste internaționale sau grupuri extremiste interne.[66]
Fiecare notă de subsol (numerotată) duce la o sursă de încredere. Articolul în
integralitatea sa conține peste 160 de note de subsol. Dacă cercetezi o întrebare
complexă, poți începe cu resursele și rezumatele oferite de Wikipedia pentru a avea
acel punct de plecare atât de necesar într-o cercetare.

VERIFICAREA ȘTIRILOR SAU
FACT-CHECKING
Odată cu răspândirea dezinformării, în secolul XXI a devenit tot mai vizibilă și mai
activă o entitate democratică, verificatorul independent de fapte politice. Primele
organizații dedicate evaluării publice a adevărului afirmațiilor politice au apărut în
Statele Unite la începutul anilor 2000, punând bazele a ceea ce avea să devină un
element fundamental al reportajelor politice introdus în practică de aproape fiecare
mare canal de știri din SUA. Între timp, în ultimul deceniu, au apărut verificatori
independenți în peste 50 de țări de pe fiecare continent.
Conform celor mai sigure verificări globale, aproape 1000 astfel de grupuri sunt
active astăzi. Peste 90% au fost înființate din 2018, aproximativ 150 fiind lansate
numai în ultimii doi ani. Aceste organizații și entități, care apar în mod constant,
definesc un peisaj care este remarcabil de divers și în continuă schimbare.

Prima sursă certificată de verificare a faptelor politice și a știrilor pare să fi fost un
blog lansat de Channel 4 News din Regatul Unit în 2005, pentru a oferi acest
serviciu în timpul alegerilor parlamentare.
În 2008, inițiative similare au apărut în Franța și Țările de Jos, iar până la sfârșitul
anului 2010, aceste entități de verificare de fapte erau active în zece țări. În total,
peste 50 de puncte de verificare dedicate au fost lansate în Europa în ultimul an,
deși aproximativ o treime funcționează doar ocazional.
Organizații care oferă servicii de fact-checking:
Politifact
Factcheck.org
Washington Post Fact Checker
Snopes
Truth be Told
NPR Fact-Check
Lie Detector (Univision, Spanish language)
Hoax Slayer
Climate Feedback
SciCheck
Quote Investigator
FactsCan (Canada)
TrudeauMetre (Canada)
El Polígrafo (Mexico)
The Hound (Mexico)
Guardian Reality Check (UK)
BBC Reality Check (UK)
Channel 4 Fact Check
Full Fact (UK)
Deutsche Welle Fect-checking
EUvsDisinfo
EU fact check.eu
Proiectul FAKE OFF, cofinanțat prin programul Erasmus+ al UE, a lansat de
curând o aplicație care te ajută să fii mai vigilent online. Disponibilă în cinci
limbi, această aplicație îți propune un set de întrebări care să-ți testeze
capacitatea de a înțelege când ești manipulat, și un joc de investigație în care
analizezi articole și cauți indicii cum că informațiile prezentate sunt false. O poți
descărca aici sau aici.

CUM POȚI VERIFICA O
INFORMAȚIE. STRATEGII
Atunci când în navigarea pe internet sau în cercetare, dăm peste informații de a
căror veridicitate nu suntem siguri, ce trebuie să facem este să încercăm să
ajungem cât mai aproape de adevăr, de surse cu adevărat credibile. În acest scop
pot fi folosite mai multe strategii.
Verificați munca anterioară depusă pentru verificare informației respective:
Uitați-vă în jur pentru a vedea dacă altcineva a verificat deja afirmația sau a
oferit o sinteză a analizei și a cercetării asupra subiectului.
Căutați informația originară: Mergeți „în amonte” către sursa inițială a
informației. Majoritatea conținutului web nu este original. Prin accesarea sursei
inițiale, nu mai există niciun fel de problemă de înțelegere a unei aspect sau a
unui subiect. Este adevărat că în anumite contexte poate fi dificil să se
identifice sursa originară, dar e un efort care vine cu recompensa găsirii
adevărului.
Citiți încrucișat. Odată ce ajungem la sursa unei informații trebuie să lărgim
orizontul de analiză și să citim informații despre autor și despre publicația
respectivă. Întotdeauna, internetul prin diversitatea sa și cantitatea nemăsurată
de conținut, poate da răspunsurile cele mai potrivite.
Revino în punctul de plecare: dacă te pierzi, sau ai nimerit în fundături, sau vă
îndepărtați din ce în ce mai mult, întoarce-te și ia-o de la capăt știind ce știi
acum. Este posibil să luați o cale mai informată cu o căutare diferită, cu termeni
și decizii mai bune.

În general, aceste strategii pot fi încercate una după alta, iar dacă una
dintre etape conduce spre o căutare de succes și o elucidare a
dubiilor, atunci nu trebuie parcurse și celelalte etape sau abordate
celelalte strategii.

Când vedem pentru prima dată o informație pe care dorim să o verificăm, prima
mișcare ar putea fi să verificăm pe site-uri de fact checking sau chiar să căutăm
informații pe Wikipedia (Verificați lucrările anterioare/munca anterioară depusă
pentru a trasa limitele de adevăr ale unui subiect).
Dacă nu se găsesc lucrări anterioare despre subiect, atunci începe adevărata
muncă. Trebuie să căutăm informația originară, printr-o abordare din aproape în
aproape, căutând în locurile cele mai probabile, știri de pe canale și agenții
cunoscute, reviste științifice (esența acestui pas este aceea că se încearcă găsirea
informației originare).
Dacă avem noroc, iar sursa este una cunoscută și reputată, cum ar fi revista
Science, ziarul The New York Times sau agenția de știri Reuters, ne putem opri în
această etapă.
Dacă nu, suntem nevoiți să mergem în pasul următor și să citim texte legate de
subiect, printr-o încrucișare a informațiilor, care poate conduce din nou la aflarea
adevărului și găsirea sursei originare.
Dacă la un moment dat eșuăm - dacă sursele pe care le găsim nu sunt de încredere
și apar întrebări complexe care nu își găsesc răspunsul în textele abordate, atunci
procesul nu a funcționat și trebuie să ne întoarcem de unde am plecat, și anume să
reluăm aceiași pași cu încrederea că noua încercare va fi una mult mai eficientă.

ANALIZEAZĂ-ȚI EMOȚIILE
Pe lângă strategiile menționate anterior, în procesul de verificare a informațiilor din
spațiul online, o componentă importantă o are felul în care ne poziționăm
emoțional față de un subiect sau altul.
Când simți o emoție puternică - fericire, furie, mândrie - și acea emoție te împinge
să împărtășești un „fapt” altora, mai bine te oprești. Înainte de a o distribui, este
recomandată verificarea informației. De ce? Lucrurile față de care avem o
poziționare critică și științifică sunt cele pe care avem tendința de a le verifica, în
schimb cele care activează emoțiile noastre sunt informații pe care tindem să le
luăm ca atare.
Ca exemplu, în decembrie 2021, a apărut o știre legată de introducerea de către
Comisia Europeană a unui set de termeni politically correct care să fie utilizați la
nivelul UE, fiind exclusă de pildă urarea: Cărciun fericit!, care ar fi trebuit înlocuită
cu Sărbători fericite!
Timp de o săptămână spațiul social media, dar și cel mediatic au fost invadate de
informații și comentarii pe marginea acestui subiect, în special în cercuri
conservatoare. Adevărul era însă unul destul de diferit (acest set de reguli și
termeni erau propuși pentru a fi utilizați de către angajații din cadrul Comisiei
Europene, dată fiind multiculturalitatea și diversitatea acestei instituții, scopul
acestui compendiu de termeni fiind acela de a elimina discriminarea de orice fel.

Astfel, ceea ce omul prin structura sa este înclinat să facă, este să reacționeze
puternic față de un conținut care îl afectează, îl deranjează și să nu mai simtă
nevoia verificării informației.
Această vulnerabilitate umană este folosită abil de cei care crează conținut menit
să dezinformeze, cu scopul atingerii unor obiective mai mici sau mai mari (de
exemplu în cazul deciziei britanicilor de a vota DA la referendumul privind
părăsirea UE, un impact foarte mare au avut știrile false, încărcate emoțional, legate
de implicațiile negative ale apartenenței la UE).
Deci regula de bază este să nu lăsăm emoțiile să preceadă rațiunea în analiza
știrilor și a informațiilor la care ajungem sau care ne sunt aduse în față.

Evaluarea unui site web sau a unei publicații
Autoritatea și credibilitatea unui site sunt aspecte greu de analizat și stabilit cu
exactitate. Fiecare dintre noi tinde să investească cu autoritate site-urile care se
aliniază convingerilor noastre și care ne confirmă valorile și percepțiile și să nu
considere viabile și credibile site-urile care au poziții divergente față de ale
noastre.
Acest lucru ni se pare firesc, nu îl chestionăm prea mult, fapt ce determină să
revenim mereu la site-urile care ne confirmă părerile. Astfel ajungem să numim ca a
fi corect ceva ce nu e verificat, ci este investit doar cu ceea ce noi credem că
adevărat. De aceea este extrem de important să se facă o evaluare a site-urilor pe
care le folosim pentru a ne colecta informațiile (o evaluare calitativă).

ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE MEDIA
TERMENI CHEIE
Definirea „informației” și „media”.
Explorarea importanței mass-media și a altor furnizori de informații.
Descrierea rezultatelor cheie de învățare ale alfabetizării media și
informaționale.

UNITATE cu mai multe capitole:
1. Înțelegerea mass-media și a informațiilor alfabetizare: o orientare.
2. MIL (media information literacy) și participarea civică.
3. Interacțiunea cu mass-media și alți furnizori de informație.
4. MIL (media information literacy), predare și învățare.

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
La sfârșitul acestui modul, tinerii ar trebui să fie capabili să:
Identifice principalele beneficii ale alfabetizării media și informaționale,
Înțeleagă rolurile societale ale media și ale altor furnizori de informații,
cum ar fi bibliotecile, arhivele și a Internetului,
Analizeze o varietate de materiale media și texte informative.

ABORDĂRI ȘI ACTIVITĂȚI.
ROLURI MULTIPLE ALE
MASS-MEDIA
Mass-media și alți furnizori de informații joacă un rol central în informare și
comunicare cu privire la situația, evenimente si procese. Sunt un instrument de a
comunica informații, deși rolul lor este mult mai larg decât atât.
Mass-media joacă mai multe roluri:
acționează ca și canale de informare și cunoaștere prin care cetățenii comunică
unul cu altul și iau decizii informate;
facilitarea dezbaterilor informate între diverși actori sociali;
ne oferă mult din ceea ce învățăm despre lume dincolo de experiența noastră
imediată;
instrumente prin care o societate învață despre ea însăși și își construiește un
sentiment de comunitate;
funcționează ca un supraveghetor al guvernului în toate formele sale,
promovând transparența în viața publică și controlul public al celor cu putere
prin demascarea corupției;
facilitatori esențiali ai proceselor democratice și una din garanțiile liberului
arbitru și ale alegerilor corecte;
vehicul pentru exprimarea și coeziunea culturală în interiorul națiunilor, dar și
între națiuni.

DE UNDE LUĂM INFORMAȚII
Utilizarea corectă a informațiilor puse la dispoziție de mass-media și de
diverși furnizori de informații depinde de abilitățile oamenilor de a
înțelege nevoile lor de informații și de a evalua calitatea informațiilor pe
care le pot accesa.
Astăzi, există o selecție largă și diversă de materiale informative, conținut
și resurse disponibile, în special pe Internet, variind foarte mult ca
precizie, fiabilitate și valoare. În plus, aceste informații există într-o
varietate de forme (de exemplu, ca text, imagine sau statistică,
electronice sau în tipărire), care pot fi puse la dispoziție prin intermediul
portalurilor online, bibliotecilor reale și a colecțiilor documentare, baze
de date, arhive, muzee etc. Calitatea acestor informații poate varia de la
„foarte bună” la „foarte slabă”.
Înainte de a evalua sursele de informații, este important să stabilim
explicit profilul informației pe care o căutăm sau pe care o verificăm.
Acest lucru ne ajută să identificăm surse de informații credibile.
Întrebările cheie ar putea fi:
Ce fel de sursă ar fi cea mai credibilă pentru furnizarea de informații
acest caz particular?
Care surse sunt susceptibile de a fi corecte, obiective, lipsite de
motive ascunse, care arată controlul calității?

Informațiile sunt produse sau deținute de mass-media și de alți furnizori de
informații precum biblioteci, muzee, arhive și internet. Acești furnizori de informații
care au diverse roluri:
informează,
educă,
facilitează procesele de predare și învățare,
oferă acces la toate tipurile de informații (adesea gratuit, plural, de încredere și
fara restricții),
servesc ca o poartă către informație,
promovează valorile universale și drepturile civile, cum ar fi libertatea de
exprimare și de informare,
servesc drept memorie colectivă a societății,
adună informații,
păstrează patrimoniul cultural,
sunt o sursă de divertisment.

ACTIVITĂȚI PROPUSE
Studiați mass-media pentru a găsi resurse sau texte media care sunt
exemplificări ale funcțiilor/ rolurilor prezentate mai sus. Identificați texte care
ilustrează aceste roluri la nivel local, național și global.
Discutați cu bibliotecile universitare sau publice pentru a găsi cărți sau alte
resurse disponibile care oferă informații despre democrație, alte părți ale lumii,
diferite culturi, viaţa socială şi economică, etc.
Exploraţi întrebări precum: Cine decide ce resurse de informații ar trebui să fie
alocate bibliotecilor? Cine decide ce cărți ar trebui să fie incluse în bibliotecă și
care ar trebui excluse? Cine decide care sunt cărțile mai importante decât
altele? Își deservesc bibliotecile obiectivele? (O activitate similară ar putea fi
organizată pentru muzee sau arhive).

Mass-media joacă un rol important în
a ajuta la încurajarea dezvoltării și
construirii unei națiuni. Discutați cum
pot restricțiile nejustificate, care ar
putea fi impuse mass-media, să o
împiedice să își exercite această
funcție. Gândiți-vă la conținutul
media în țara noastră. Câte puncte de
vedere diferite pot fi găsite în massmedia despre dezvoltare, națiune, și
interese naționale, și din ce
perspectivă?
Căutați pe web pentru a găsi povești
legate de distrugerea deliberată a
bibliotecilor, muzeelor, arhivelor sau
a anumitor cărți din cauza războiului,
conflictelor etnice, etc. Cum poți
verifică dacă aceste informații sunt
adevărate? Cum ar putea distrugerea
mass-media, a bibliotecilor, arhivelor
și a altor furnizori de informații, să
afecteze oamenii, istoria sau cultura
lor? Care sunt alte implicații, pe baza
observației voastre, ale unor astfel de
acțiuni?
Ce sunt informațiile din domeniul
public? Cercetați cum sunt tratate de
două
instituții
guvernamentale.
Dezbateți adecvarea (sau lipsa
acesteia) informațiilor furnizate de
aceste
instituții.
Există
politici
naționale pentru cum ar trebui făcute
publice informațiile? Există legi
privind accesul la informații? Sunt
acestea folosite? Care sunt drepturile
cetățenilor menționate la articolul 19
din
Declarația
Universală
a
Drepturilor Omului?

Pe baza răspunsurilor oferite din
activitatea sugerată anterior, indicați
rezultate pentru alfabetizarea media și
informațională (ceea ce ar trebui să
poată
face
persoana
privind
alfabetizarea media și informațională).
Ce
înseamnă
fiecare
termen
individual?
Faceți o listă cu mass-media care sunt
prezente în viața de zi cu zi a românilor.
Care sunt rolurile și funcțiile cheie pe
care le îndeplinește fiecare dintre
aceste media? Tu ce faci pentru a fi
„alfabetizat” atunci când vine vorba de
utilizarea mass-media și a altor
informații furnizorii? Ce cunoștințe,
aptitudini și atitudini sunt necesare?
Păstrați un jurnal pentru o zi în care să
înregistrați folosirea zilnică a massmedia și interacțiunea cu media și
furnizorii de informații, cum ar fi
furnizorii publici și privați de informații
pe Internet. Ce tipare apar în utilizarea
personală? Câte ore petreci căutând
informație în mass-media și spațiul
virtual? Ce rol joacă mass-media în
viața ta?
Faceți un tur pe jos al școlii sau al
cartierului vostru. Enumeraţi exemplele
de mass-media şi alți furnizori de
informații care sunt prezenți în aceste
locuri. Care dintre roluri enumerate mai
sus ilustrează aceste exemple?

Imaginează-ți că te trezești într-o zi și nu mai există biblioteci, internet și
telefoane mobile. În plus, toate ziarele, revistele, posturile de radio și canalele
TV au dispărut. Analizați în grupuri mici ce s-ar întâmpla cu cetățenii:
Cum ar fi ei informați acum?
Cum ar comunica ei știri, fapte și evenimente?
Ce s-ar întâmpla cu deciziile pe care le iei de obicei?
Ce ți-ar lipsi – personal – cel mai mult într-o astfel de situație?
Ce ar pierde societatea într-o astfel de situație?
Scrieți o „scrisoare către editor” cu concluziile voastre despre valoarea massmedia și informaţia într-o societate democratică.
Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; acest drept
include libertatea de a avea opinii fără interferențe și să caute, să primească și să
distribuie informații și idei prin orice mijloace de comunicare și indiferent de
frontiere.

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI MEDIA
PENTRU CETĂȚENI
Educația media și informațională (MIL) reunește discipline care au fost cândva
separate si distincte. MIL este preocupat de a oferi oamenilor o înțelegere a
importanței mass-media și a altor furnizori de informații pentru:
a lua decizii informate,
a învața despre lumea din jurul lor,
a construi un sentiment de comunitate,
a menține discursul public, și
a se angaja în învățarea pe tot parcursul vieții.
Mai mult, MIL încurajează cetățenii să devină producători activi de informații și
creatori inovatori de produse media și informaționale, precum și persoane cu
abilitatea de a gândi critic. MIL încurajează utilizarea responsabilă a mediilor noi și
tradiționale pentru autoexprimare, creativitate și o mai mare participare la
democrație și la rețeaua globală de informații.

Nevoile acestei generații nu sunt diferite de nevoile oricărei
generații dinaintea ei, ei sunt doar mai capabili să le exprime și
să le articuleze. Din această perspectiva, aceasta e generația
care are cea mai mare șansă să schimbe în bine peisajul
relațiilor de muncă din lume.
Pentru că frica e în același timp și cel mai bun (în sensul de
intensitate), dar și cel mai prost (în sensul de calitate)
motivator, și ea e folosită azi în mare exces în actul de
conducere. E timpul să renunțăm la ea și această generație ne
va forță să o facem.
În România, această generație are o conotație suplimentară. E generația
Occidentului. Generația care a crescut într-o țară deschisă către lume și, mai ales,
către lumea occidentală. E o generație care a călătorit și continuă să o facă, atât
fizic cât și, mai cu seamă, virtual. E o generație care a adoptat prin imersiune și
mimetism valorile societale occidentale. Fie prin vacanțe, fie părinții acestei
generații lucrează în străinătate.
Știm din cercetările psihologice și sociologice, mai cu seama din cele ale lui Daniel
David, că România se confruntă cu o situație foarte rară, anume cu o generație Z
ale cărei valori sunt în contradicție puternică cu valorile generației dinaintea ei. E o
provocare mare pentru societate dar și o mare oportunitate de a se reașeza pe baze
mai productive și mai performante relațiile din toate zonele ei.
Membrii Generației Z sunt cei mai dispuși să cedeze datele personale, plecând de
la prezumția că va există un schimb de valoare. Liderii companiilor de media &
entertainment vor profita de pe urma acestui fapt. Ei vor folosi aceste date și, pe
baza unei analize predictive legate de conținutul și publicitatea mai bine țintite, vor
traduce datele în experiențe mai bine croite pe dorințele consumatorilor.

