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Instrucțiuni

Ministerul Educației decide că, dat fiind faptul că materiile care se 
studiază la școală sunt plictisitoare, va implementa o nouă strategie 
intitulată „vii la școală și faci ce ai chef”. Conform unui studiu, s-a 
ajuns la concluzia că majoritatea elevilor și-ar dori ca prima parte a 
fiecărei zile de școală să o petreacă pe rețelele de socializare. 
Ministerul a decis să încurajeze elevii să posteze conținut video pe 
TikTok și să aprecieze poze pe Instagram.

Ești de acord cu strategia Ministerului Educației?

- Răspunde în câteva propoziții scurte. Folosește o structură de 
genul: „Eu (nu) sunt de acord cu structura ministerului pentru că...”. 
Evită răspunsurile previzibile cum ar fi: „[…] pentru că și eu
mă plictisesc la școală” sau „[…] pentru că la școală trebuie să 
învățam.” Fii cât mai convingător.

- Vei avea 3 minute la dispoziție să te gândești la răspunsul tău. Poți 
lua notițe.

- Pregătește-te să împărtășești cu ceilalți răspunsul tău.

-Pregătește-te să asculți răspunsurile celorlalți. Vei avea posibilitatea 
să spui dacă opinia lor este convingătoare sau nu.



- Identifică ideea principală din text.

- Care este rolul ironiei în mesajul Danei Budeanu? Descrie în maxim patru propoziții.

- Identifică în text un argument care susține ideea principală.

- Construiește un contraargument la ideea principală din text.

- Identifică un argument fals în text. Argumentează în maxim cinci propoziții de ce este fals.

- Ești de acord cu poziția Danei Budeanu? Construiește un argument în maxim cinci
propoziții care să îți susțină poziția.

Studiu de caz

Instrucțiuni

Iată un transcript dintr-un video al Danei Budeanu devenit viral pe rețelele de socializare:

“Bă, prima dată când te-a certat aia sau te-a persiflat sau ți-a răspuns în nas la vreo masă în 
publicundeva și îți dă peste nas (...) jap! De față cu toată lumea. „Păi da dar ai martori”... De față 
cu toată lumea. În secunda în care i-ai dat japul. Că japul nu e mă ceva nasol, e un jap...din 
greșeală ți-a scăpat mâna, înțelegi? Și îți scapă mâna direct așa...invers.
În secunda doi și amețitele celelalte iau aminte. Tu o faci pentru binele comunității, tu așa 
trebuiesă gândești. Tu nu o altoiești pe ea. Tu o altoiești pe ea puțin așa... te faci că-ți scapă, 
înțelegi?
Nu trebuie să o atingi neapărat. Că tu dacă te duci spre ea așa ea oricum se ferește.
Tu oricum ai vrut, intenția a existat, frica se instalează. Dar se instalează la toate alealalte. Tu faci 
un bine comunității. Bă tu devii eroul găștii, la ceilalți fătălăi; ești șmecherul șmecherilor:
„Mamă, ai văzut ăla cum i-a dat? Pac! Imediat când a comentat i-a întors-o. Băi, ai văzut mă? 
Urmezi!” Ea tre´să știe că urmează. Nu se poate, trebuie indusă teroarea.
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Studiu de caz ( I )

Instrucțiuni

Iată o memă care a devenit virală pe rețeaua de socializare Facebook în contextul pandemiei:

1 .Vei lucra împreună cu un coleg (conducătorul workshopului îți va 
spune cine va fi în echipa ta).

2. Formulați două întrebări care să confirme sau să conteste mesajul 
memei.

3. Fiți pregătiți să împărtășiți întrebările voastre cu ceilalți colegi.

4. Alegeți o întrebare prezentată de o altă echipă și încercați să o 
reformulați, astfel încât să fie cât mai eficientă. Fiți pregătiți să 
împărtășiți cu ceilalți întrebarea reformulată și să
argumentați de ce este mai eficientă.

Te uiți la televizor și auzi noul slogan Coca-Cola: „Coca-Cola, mai mult 
gust…”. Sloganul sună bine, dar face o afirmație incompletă.

Formulează o întrebare prin care să arăți că sloganul nu promovează 
un mesaj complet. Iată un exemplu: „Mai mult gust decât ce?”



Studiu de caz ( II )
Vizionează următorul video despre o întâlnire de lucru dintre Putin și o subalternă a sa. 
Video-ul este intitulat: „Un lider vs. o tufă la conducerea țării”:
https://www.facebook.com/watch/?v=799468050460269&extid=ko4e6hTjsXy98Kks

Studiază apoi această memă:

1. Descrie legătura dintre video si memă în maxim 6 propoziții.

2. Care este profilul autorității (reprezentat de Putin) conturat de memă și video?

3. Ce îți transmite mema?

4. Recitește cum este intitulat video-ul. Are ironia un rol în transmiterea mesajului?
Formulează un argument care să îți susțină poziția.
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Studiu de caz

„O tânără de 18 ani din Ohio este acuzată că ar fi înregistrat și 
transmis live violul asupra prietenei sale minore printr-o aplicație de 
streaming. Ea riscă să primească o pedeapsă asemănătoare cu cea a 
violatorului, de vreme ce i s-au adus aceleași acuzații ca acestuia 
din urmă: răpire, viol, hărțuire sexuală și întreținere de relații sexu-
ale cu un minor, potrivit The New York Times. Marina Lonina este 
tânăra care a asistat la violul prietenei sale în vârstă de 17 ani și 
care, pe lângă faptul că nu a reușit să o ajute pe fată să scape, a 
filmat întreaga scenă și a transmis-o live prin intermediul aplicației 
Periscope. Astfel, tânăra are acum aceleași capete de acuzare ca 
Raymond Gates, violatorul prietenei sale, în vârsta de 29 de ani.

<<Nu am întâlnit niciodată un asemenea caz în care o persoană să 
transmită prin livestreaming un viol>>, a declarat procurorul care se 
ocupă de această speță, Ron O”Brien.

Procurorul a povestit că Marina Lonina și prietena ei l-au cunoscut 
pe Raymond Gates într-un mall din oraș, cu o zi înainte de viol. 
Bărbatul ar fi fost cel care le-a propus tinerelor să se întâlnească a 
doua zi.

În seara de 27 februarie, cei trei s-au întâlnit într-o casă din orașul 
Columbus, unde Raymond Gates a violat-o pe adolescentă, iar 
Marina Lonina a filmat și transmis în direct toată scena pe aplicația 
Periscope, după cum au declarat autoritățile.

O prietenă a Marinei a văzut ce făcea aceasta din urmă și a alertat 
autoritățile.” (Gândul, https://www.gandul.ro/international/mo-
tivul-uluitor-invocat-de-o-tanara-care-a-transmis-live-peinternet-
violul-prietenei-ei-nu-am-intalnit-niciodata-un-aseme-
nea-caz-15264069 )



Instrucțiuni

- Vei lucra împreună cu un coleg (conducătorul workshopului îți va spune cine va fi în  echipa 
ta).

- Datorită Marinei, există o dovadă incontestabilă a faptei comise de Raymond. În opinia 
voastră, este bine că a filmat incidentul? Construiți un argument în maxim cinci propoziții 
care să vă susțină poziția.

- Merită Marina să fie pedepsită la fel de aspru ca Raymond? Construiți un argument în 
maxim cinci propoziții.

- Rețelele de socializare sunt considerate parte din spațiul public. Argumentați de ce o astfel 
de filmare ar trebui sau nu să se găsească pe rețelele de socializare.



• Workshopul de gândire critică mizează pe 
exersarea unor reflexe și abilități necesare 
pentru interpretarea știrilor și a produselor 
media. Acordă, așadar, mai puțină atenție 
definirii unor concepte teoretice specifice 
gândirii critice și se concentrează pe praxis. La 
sfârșitul acestui workshop, participanții vor reuși 
să analizeze și să evaluze informații și argu-
mente, să observe „patternuri”, biasuri și conex-
iuni, precum și să identifice și să construiască 
informații relevante.

• Exercițiile sunt un punct de plecare pentru un 
dialog care se desfășoară conform unor pași 
prestabiliți și care urmează metoda „dialogului 
socratic”. Această metodă antrenează atât 
capacitatea cursanților de a formula argumente, 
contrargumente și întrebări, de a identifica 
argumente false, precum și capacitatea acestora 
de a asculta activ (active listening).

• Exercițiile propuse se concentrează pe mai 
multe instrumente de comunicare specifice 
rețelelor de socializare: video, text și memă. 
Exemplele au fost culese de pe paginile de 
Facebook ale unor tineri cu vârste de 17-18 ani 
și adresează probleme precum: dezinformarea, 
manipularea și „fake-news”.

• Fiecare fișă presupune un timp de rezolvare 
de aproximativ cincizeci de minute. Primele 
două fișe încep cu două exerciții cu o dificultate 
redusă (biletele de intrare) și continuă cu o serie 
de exerciții mai complexe. Rezolvarea fișelor 
este urmată de o sesiune de „debriefing” (aprox-
imativ treizeci de minute), în care se continuă 
metoda dialogului socratic, însă se mizează pe 
felul în care participanții au performat și s-au 
simțit la workshop.

• Orice activitate poate fi contestată de oricare 
dintre participanții la workshop. Oricare dintre 
participanți poate să argumenteze de ce nu 
găsește util un exercițiu care i se propune. El 
sau ea va trebui să formuleze un argument care 
să îi convingă și pe ceilalți participanți la work-
shop.M
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