CAPITOLUL 1

COMPETENȚELE
MEDIA,
STRUCTURA
CAIETULUI
ȘI GHID DE
UTILIZARE

În prezentul capitol vom încerca să răspundem la următoarele întrebări:
• Ce sunt media?
• Ce sunt competențele media?
• Cum se obțin competențele media prin educație media?
• De ce să facem educație media la disciplinele socio-umane?
• Care este ideea directoare a caietului?
• Cum poate ﬁ folosit caietul?
Cum probabil că deja ai observat, am preferat să folosim persoana a II-a singular a
pronumelui personal („tu”), în locul persoanei a doua plural sau a pronumelui de politețe,
pentru că ne dorim o comunicare cât mai personală și mai directă despre ideile de exerciții
și activități prezentate aici. Această abordare se reﬂectă și în felul în care am decis să
organizăm prezentarea propriu-zisă a exercițiilor. Am preferat să evităm unele locuri
comune (de exemplu, enumerarea repetitivă a mijloacelor și a metodelor de predare, pe
care suntem siguri că tu le vei determina mult mai ușor atunci când vei proiecta lecțiile
propriu-zise) și am accentuat caracterul narativ al prezentării. Propriu-zis, acest caiet este
un experiment la care te invităm să participi și despre care ne-am dori să discutăm și după
ce vei implementa exercițiile propuse aici.

Ce sunt media?
În sensul cel mai larg, medium(sg), media (pl.) este un mijloc de comunicare, un
canal prin care sunt transmise informații.
M.M. Davies spune că „media sunt toate mijloacele prin care copiii (și noi toți)
învățăm despre și deﬁnim lumea în care trăim. De aceea, media includ: limba vorbită,
limbajul semnelor și al gesturilor, limba scrisă, limbajul calculatorului, muzica, sunetele,
imaginile, mirosurile, obiectele, hărțile, notele muzicale, cărțile, programele TV, ﬁlmele,
telefoanele, aﬁșele publicitare, tablourile, sculpturile și artefacte de tot felul. În măsura în
care toate aceste obiecte, experiențe și produse culturale transmit informație și semniﬁcații,
toate acestea sunt media.” (Davies, 2010, p.14, traducerea autorului) Pentru scopul acestui
caiet de activități, deci, ne vom referi la „media” cu sensul lor convențional de forme de
comunicare publicate în presa scrisă și audiovizuală, cât și în mediul online.
Așa cum deja am argumentat cu date statistice în introducere, media sunt foarte
importante în viața tinerilor, mai ales cele digitale. Ele sunt aproape imposibil de evitat și
ajung să atingă toate obiceiurile de zi cu zi, având chiar un rol în felul cum tinerii își deﬁnesc relațiile și identitatea. „Media sunt, fără îndoială, cele mai importante mijloace
contemporane de expresie culturală și comunicare”. (D.B. Media Education 2003, p.5)
„Astăzi, când comunicaţiile şi mass-media domină spectrul socio-cultural, economic şi politic,
nu ar ﬁ deloc exagerat să admitem că un individ lipsit de abilitatea de a înţelege mecanismele
media este în aceeaşi măsură omul analfabet de acum un secol, pe care incapacitatea de a citi
un text l-ar ﬁ trimis la marginea societăţii. Orizontul de acţiune al individului, în calitatea sa de
cetăţean-consumator neavizat, este considerabil mai limitat în contextul unei societăţi în care
tehnologiile de comunicare au avansat în ritm accelerat, iar orientarea noastră socială
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depinde semniﬁcativ de acest lucru.” (Nicoleta Fotiade/Dilema Veche)1
Tocmai de aceea, dacă ne dorim să-i înțelegem pe tinerii de 14-19 ani (grupul țintă
al activităților propuse în acest caiet) și să le transmitem abilități și cunoștințe relevante
pentru viața lor, este foarte important să încercăm să cunoaștem cultura media în care
trăiesc și să-i ajutăm să devină utilizatori media competenți. Dar pentru a face asta,
trebuie ca noi înșine să înțelegem propria relație cu media. Este deci foarte important să
abordezi educația media într-un mod foarte personal și să te observi în primul rând pe tine
și relația ta cu media. Acesta este unul dintre principiile centrale ale acestui caiet.

Ce sunt competențele media?
Competențele media reprezintă un set de abilități, cunoștințe și atitudini care
permit oamenilor să acceseze, să analizeze, să evalueze și să creeze diferite media (Figura
nr. 1).
Să ﬁi competent media înseamnă (i) să ai cunoștințe relevante despre media (de
exemplu, să înțelegi cum sunt folosite datele tale personale de către companiile care dețin
platformele de socializare online), (ii) să ﬁi capabil să folosești gândirea critică pentru a
accesa, pentru a evalua, pentru a crea sau pentru a manipula diferite mesaje transmise
prin media și, nu în ultimul rând, să folosești media competent înseamnă (iii) să ﬁi conștient de rolul media în viața ta și să ﬁi dispus să înveți cum să-ți controlezi emoțiile și acțiunile astfel încât să ai de câștigat din interacțiunea cu media. Pe măsură ce obții competențe media, reﬂecția critică te ajută să înțelegi cum media pe care le folosim ca să ne
distrăm (muzică, ﬁlme, jocuri online etc.) comunică valori și ideologii, de exemplu. Te ajută
să înțelegi cum diferențele de valori și de experiență de viață inﬂuențează ce fel de media
folosesc oamenii și mai ales modul cum interpretează mesajele. Te ajută să recunoști posibile riscuri și situații care ar putea să-ți facă rău atunci când folosești media digitale
(Hobbs, 2017).
James Potter (2018, p. 54) identiﬁcă următoarele șapte abilități de gândire critică
care sunt esențiale pentru dezvoltarea competențelor media (traducerea noastră):
Abilitate

Deﬁniție

Analiză

A descompune un mesaj în elemente semniﬁcative.

Evaluare

A judeca valoarea unui element. Judecata se face prin compararea unui element
de mesaj cu un anumit standard.

Grupare

Alăturarea unor elemente care sunt asemănătoare dintr-un punct de vedere.
Determinarea diferențelor dintre aceste elemente și alte seturi de elemente.

Inducție

A infera un model pe baza unui set mic de elemente, pentru a generaliza
apoi asupra tuturor elementelor din set.

Deducție

A folosi principii generale pentru a explica lucruri particulare.

Sinteză

Asamblarea elementelor într-o nouă structură.

Abstractizare

A crea o descriere scurtă, clară și corectă care să surprindă esența unui
mesaj într-un număr mai mic de cuvinte decât mesajul în sine.

1 https://dilemaveche.ro/sectiune/mass-comedia/articol/de-ce-avem-nevoie-de-educatie-media.
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Cunoștințele despre media sunt foarte variate și pot acoperi (Potter 2018, p. 60):
(i) industriile media (principii economice, mecanisme de funcționare etc.), (ii) audiența
media (receptarea mesajului, dezvoltare emoțională și cognitivă etc.), (iii) conținutul media
(ce este diferit la știri, reclame, jocuri etc.), (iv) efectele media (efecte sociale, psihologice,
politice etc.).
Pentru a rezuma, cele trei elemente esențiale ale competențelor media (en. media
literacy) sunt:
Abilități de
gândire critică

Structuri de
cunoaștere

Atitudini

Este important de punctat că, în fapt, competențele media nu sunt absolute, ci
graduale. Cu toții avem un anumit nivel de competențe media, dar scopul educației media
este să dezvolte aceste competențe la un nivel cât mai ridicat.
Poți să folosești următoarea metaforă atunci când le vei povesti elevilor tăi despre
acest subiect. A ﬁ competent atunci când folosești media e similar cu a ﬁ un bun fotbalist
/ jucător de șah / utilizator într-un joc video etc. Pentru a ﬁ un bun jucător de FIFA, de
exemplu, nu e suﬁcient să poți dribla bine sau să șutezi bine la poartă în joc, ci trebuie să
ai și multe cunoștințe despre echipele adverse, despre jucători, despre strategie etc. De
asemenea, pentru a deveni cât mai bun la oricare dintre aceste jocuri, este foarte important să poți combina toate abilitățile și cunoștințele pe care le ai cu o atitudine proactivă și
cu suﬁcientă motivație pentru a te face să perseverezi în ceea ce faci. Aceleași lucruri se
pot spune de fapt despre toate îndeletnicirile umane, ﬁe că vorbim despre meseriile pe
care ni le alegem sau despre pasiunile pe care le avem. Invită-ți elevii să reﬂecteze la o
analogie de felul acesta și întreabă-i apoi de ce ar crede că dezvoltarea competențelor
media este atât de importantă.

Cum se obțin competențele media
prin educație media?
Pentru a explica viziunea noastră despre ce înseamnă educația media și cum ar
trebui dezvoltate competențele media, vom începe cu câteva exemple de „așa NU”.
În primul rând, scopul educației (despre) media NU este acela de a crea profesioniști media (creatori de ﬁlm, jurnaliști etc.). Desigur, educația media, așa cum rezultă de
pildă din acest caiet, poate contribui la dezvoltarea unor competențe necesare unor
cariere specializate, dar scopul nostru este mai general. Scopul educației media, așa cum
o vedem noi, este „să fac[ă] programa școlară relevantă pentru viața copiilor în afara școlii,
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și a societății în ansamblu” (D.B. Media Education 2003, p.5, traducerea autorului).
În al doilea rând, și foarte important de subliniat aici, educația media NU este
despre a proteja împotriva inﬂuenței negative a media (dezinformare, propagandă etc.).
Educația media oferă elevilor posibilitatea de a se exprima cultural, de a comunica, de a
participa în democrație și de a lua decizii informate, pentru binele lor și cu respect față de
ceilalți utilizatori. Ea NU urmărește să-i păzească de inﬂuența „nefastă” a media și astfel
să-i îndrume către „direcția cea bună” (Leaning, 2009, p. 1-17). Viziunii protecționiste
despre educația media îi opunem, așadar, viziunea constructivistă. Scopul educației media
este să-i facă pe elevi „să gândească cu capul lor”, mai degrabă decât să le ofere rețete
imediate (pe care apoi elevii se să le și uite, cel mai probabil) împotriva efectelor negative
ale media. Unul dintre riscurile abordării protecționiste este că elevul ajunge de multe ori
să vadă media ca pe niște „balauri” împotriva cărora trebuie să lupte pentru a evita să ﬁe
manipulat. Or aceasta este o imagine greșită a media care poate avea efecte cu totul
nedorite asupra motivației și a psihicului elevilor în general. Pe de altă parte, un alt risc al
abordării protecționiste este că profesorul poate să devină un „tătuc” care toarnă informații și algoritmi în capul elevilor săi, în loc să-i ajute să dezvolte singuri discernământ și
gândire critică atât de importante în viața de zi cu zi. Sigur că unii algoritmi trebuie învățați
(de exemplu, la ce să te uiți pentru a-ți da seama dacă un cont de Facebook este autentic
sau nu), dar a reduce educația media la rețetare despre cum să eviți dezinformarea este,
din punctul nostru de vedere, greșit.
Ce este atunci educația media și cum dezvoltă ea competențele media?
Educația media este despre (i) înțelegerea critică a media şi a implicaţiilor lor
sociale, culturale, politice și economice și despre (ii) folosirea responsabilă și creativă a
media (tradiționale, cât și digitale). În acest sens, media:
• mobilizează toate competențele [înțelegerea, vorbirea, scrierea, citirea,
interacțiunea]
• țintește către un stil de predare și învățare reﬂexiv [elevii reﬂectă la
propria lor activitate de ‘cititori’ sau ‘scriitori’ de texte media și pot înțele
ge factorii socio-economici mai largi aﬂați în joc]
Cum?
• Are la bază dialogul, negocierea (de semniﬁcații), interpretarea textelor,
interacțiunea și metode de lucru care încurajează gândirea critică (e.g.
chestionarea informațiilor, observația, analiza de text etc.)
• Este centrată pe elev [începe cu ceea ce știe deja despre media, de la
experiențele sale cu media și preferințele sale]
• Folosește conținuturi media preferate sau la îndemână; (conținutul media
= conținut cultural)
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Figura nr.2

Un element foarte important al educației media este importanța metacogniției
(cogniția despre cogniție). În educație media și digitală, metacogniția este o practică
foarte des folosită: reﬂectezi asupra modului în care gândești. Filosoful John Dewey a
observat că oamenii nu învață din experiență, ci mai degrabă din reﬂectarea la experiența
pe care au avut-o (Hobbs, 2017). Metacogniția te ajută să îți dai seama ce stil de învățare
preferi și ce fel de informații și idei alegi, inclusiv ce fel de media sau conținuturi din cultura populară alegi să folosești la clasă ca resurse de învățare (Hobbs, 2017). Reﬂecția
critică asupra mesajelor media cu care intri în contact te ajută să înțelegi cum selectează
oamenii mesaje media și cum circulă acestea în cultura noastră. În acest sens, este extrem
de important, credem noi, să le spui mereu elevilor tăi de ce faceți împreună o anumită
activitate (care îi este scopul, cum se va desfășura, care vor ﬁ efectele vizibile etc.) și să
pornești mereu de la propriile lor experiențe, pe care ei înșiși trebuie să le analizeze.
Dezvoltarea competențelor media se face, așadar, prin utilizarea unor metode
experiențiale și interactive de lucru care încurajează gândirea critică a elevilor, colaborarea, toleranța, acceptarea diversității etc. (așa cum bine recomandă și programele școlare).
Metodele de învățare propuse în acest caiet combină modelul de instruire constructivă cu
cel de formare directă. Profesorul îndrumă și facilitează învățarea, dar, în același timp,
explică și teoretizează în faza ﬁnală de sinteză, de generalizare. În acest fel, elevul învață
activ și își dezvoltă cunoștințele și abilitățile prin implicare directă în procesul de învățare.

De ce să facem educație media
la disciplinele socio-umane?
Cum spuneam în introducere, sunt trei motive pentru integrarea educației media în
cadrul disciplinelor socio-umane: (i) importanța educației media pentru tinerii de astăzi, (ii)
diﬁcultatea de a crea o disciplină autonomă care să ﬁe studiată de toți elevii, (iii) strânsa
legătură dintre educația media și disciplinele socio-umane. În cele ce urmează, vom detalia ultimul punct.
În viziunea noastră, scopul dezvoltării competențelor de gândire critică în domeniul socio-uman este să faciliteze (Figura nr 3):
• Autocunoașterea
• Cunoașterea lumii sociale
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• Luarea celor mai bune decizii în domeniul socio-uman (care să țină cont atât de
interesele personale cât și de starea de fapt a lumii socio-umane)
• Într-un ﬁnal, o viață bună (eudaimonia)
Această paradigmă este bazată pe (i) modelul eticii aristotelice și pe (ii) modelul
clasic al teoriei deciziei (decision theory; Jeﬀrey 1965), inspirat de David Hume, conform
căruia deciziile umane ar trebui să se bazeze pe două elemente: intențiile subiective ale
decidentului (la care decidentul ajunge prin autocunoaștere) și probabilitățile epistemice
(cunoașterea felului în care lucrurile stau în realitate).

”Cunoaște-te pe tine însuți”

Cunoașterea lumii sociale

Decizii sociale optime

Eudaimonia (viața bună)

Figura nr.3

Din această perspectivă, scopul disciplinelor socio-umane, pe lângă cel eminamente științiﬁc, este să faciliteze dezvoltarea unor competențe de gândire critică
(menționate în programele școlare aferente) care să dezvolte capacitatea indivizilor de a
lua deciziile optime pentru o viață bună. Prin gândirea critică înțelegem abilitatea de a
gândi rațional și clar prin înțelegerea legăturilor logice dintre idei și folosind ustensile și
procese precum (vezi de asemenea Potter 2018, 2019): analiza, identiﬁcarea telosului
(scopului sau a funcției) unui fenomen, înțelegerea contextului în care un fenomen se
petrece, clasiﬁcarea și deﬁnirea unor termeni, abstractizarea, sinteza, evaluarea unor stări
de lucruri, reformularea unor structuri de cunoaștere, argumentarea deductivă și inductivă.
Educația media vizează același scop: adaptarea cunoștințelor, a abilităților și a
atitudinilor despre media în scopul luării celor mai bune decizii sociale, și într-un ﬁnal
pentru a avea o viață bună. Un exemplu elocvent este cel al votului democratic. Pentru a
avea o viață bună, este necesar să trăim într-o societate pașnică și bine guvernată, dar
pentru aceasta trebuie să luăm decizii sociale optime, care țin cont de starea de lucruri
(cunoașterea lumii exterioare) și de interesele proprii („cunoaște-te pe tine însuți”). Votul
este expresia deciziei sociale par excellence, iar un vot rațional trebuie să ia în considerare
factori care țin de media (discurs public, propagandă etc.) și să se bazeze pe abilități
dezvoltate de educația media (capacitatea de informare, de discriminare a unor mesaje,
de comunicare etc.). În acest sens, educația media se înscrie perfect în contextul disciplinelor socio-umane (Figura nr. 4).
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Figura nr.4

Dată fiind strânsa legătură dintre competențele media și celelalte competențe de
gândire critică în domeniul socio-uman, precum și obiectivul lor comun, ideea acestui caiet
este de a integra dezvoltarea competențelor media în curriculumul deja existent al următoarelor discipline din aria curriculară „Om și societate”:
• Logică, argumentare și comunicare – clasa a IX-a
• Educație antreprenorială – clasa a X-a
• Sociologie – clasa a XI-a
• Filosofie – clasa a XII-a
Am ales aceste discipline pentru că (i) fac parte din curriculumul școlar de trunchi
comun dezvoltat în liceu și (ii) am dorit să acoperim toate clasele de liceu, pentru a asigura
continuitatea dezvoltării competențelor media. Desigur, unele dintre exercițiile propuse aici
pot fi utilizate și la alte materii, și chiar încurajăm alți profesori să le utilizeze.

Care este ideea directoare a caietului?
Acest caiet de educație media a fost gândit în primul rând ca un instrument de învățare
adiacent, de dezvoltare a competențelor media și digitale avansate, foarte puțin prevăzute în
programa școlară obligatorie.
În al doilea rând, un instrument care să ajute profesorii să adapteze conținuturile și
metodele de învățare la disciplinele socio-umane. Cu acest instrument pedagogic, profesorii ar
trebui să poată oferi elevilor o experiență de învățare mai apropiată de interesele lor din viața
cotidiană dominate de interacțiunea cu (mass)-media. Media sunt prezente în viața elevilor în
diverse forme și pentru diverse nevoi și scopuri. Folosind acest caiet la clasă, profesorii au oportunitatea să țină cont de această realitate imediată a elevilor și să le ofere lecții relevante pentru
experiențele lor de viață.
Cele două perspective sunt reflectate în cele două mari capitole care urmează. În timp
ce activitățile din capitolul 2 pun accentul pe dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților de
analiză și evaluare critică a conținuturilor și practicilor media, activitățile din capitolul 3 pun
accentul pe folosirea diferitelor media pentru însușirea unora dintre cunoștințele obligatorii la
disciplinele socio-umane.
Ideea directoare a acestui caiet este de a oferi o platformă de dialog cu privire la cele
mai bune metode prin care se pot dezvolta competențele media la elevii de liceu în cadrul
disciplinelor socio-umane. Natura caietului este pur experimentală. Parte dintre pachetele de
activități conțin exerciții sau planuri de lecție publicate deja pe alte platforme online precum
mediawise.ro sau mindovermedia.eu. Am redactat activitățile într-un format flexibil astfel încât
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fiecare profesor în parte să le poată adapta în funcție de stilul său de predare și de elevii cu care
lucrează. În acest sens, suntem foarte interesați de feedbackul tău și ne dorim să discutăm
despre ce activități au fost mai utile și, respectiv, ce am putea schimba la activitățile care nu s-au
dovedit la fel de atractive.

Cum poate ﬁ folosit caietul?
Acest caiet de educație media are în centru ideea de învățare critică, axată pe dimensiunea interogativ-reflexivă, atât de specifică disciplinelor socio-umane. În continuare vrem să
notăm câteva lucruri despre trei principii metodologice pe care le considerăm foarte importante pentru activitățile propuse în acest caiet: (i) modelul constructivist de predare/învățare
(ii) importanța elementului ludic și a competiției în procesul de învățare, (iii) relevanța metacogniției pentru acest proces.
Metodele de predare/învățare recomandate sunt caracteristice modelului constructivist de învățare, care pune accent pe învățarea activă, în care elevul este în centrul procesului de
predare/învățare și pe metodele de lucru interactive (PBL, chestionarea, colaborarea, competiția). Ideea centrală a acestei paradigme este că elevul învață activ și își dezvoltă
cunoștințele și abilitățile prin implicare directă în procesul de învățare. Profesorul îndrumă și
facilitează învățarea, dar, în același timp, explică și teoretizează în faza finală de sinteză, de
generalizare.
În acest sens, în mai toate activitățile propuse aici am pus accentul pe componenta
ludică și pe componenta competitivă a învățării. Din experiența noastră, jocul și competiția
suscită cel mai mare interes din partea elevilor și îi face în cea mai mare măsură să-și dorească
singuri să se implice în procesele de documentare și de învățare. Vezi, de pildă, campionatul de
argumentare și dezbatere ArguMedia din capitolul 3. Nu doar că elevilor li se dezvoltă abilitățile
de documentare și de argumentare prin participarea la o astfel de competiție, dar sunt și
motivați să fie comunicatori cât mai buni în relație cu competitorii lor. Spiritul competițional
este, desigur, completat de colaborarea care trebuie să existe în interiorul echipelor aflate în
competiție.
Am menționat deja importanța metacogniției. Acum vrem să detaliem acest aspect.
Metacogniția este relevantă la două niveluri:
(i)

(ii)

Înțelegerea metacognitivă a comportamentului mediatic al elevilor îi ajută pe
aceștia să dobândească competențele media și digitale atât de importante
pentru experiențele lor de viață. Vezi activitatea „Jurnalul consumatorului de
media” din capitolul 2. Scopul acestei activități este de a-i face pe elevi să reflecteze la și să conștientizeze modul în care accesează diverse media. Credem cu
tărie că numai prin reflectarea metacognitivă elevii pot să aibă o implicare
directă în procesul de învățare.
Reflexia metacognitivă asupra procesului de învățare însuși este la fel de importantă. Noi credem că este extrem de fructuos să li se spună mereu și mereu
elevilor la ce folosesc conținuturile predate și competențele dobândite, precum
și procesul prin care se ajunge la însușirea acestor competențe, să li se dea
exemple concrete de utilizare a respectivelor competențe. De pildă, activitățile
din pachetele „Analiza logică a termenilor” nu sunt relevante doar pentru
însușirea unor conținuturi „pentru Bac”, ci și pentru participarea la campionatul
de argumentare „ArguMedia”.
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Înainte să încheiem, am vrea să mai notăm două observații metodologice despre cum
s-ar putea utiliza acest caiet. După cum lesne vei putea observa, prezentarea exercițiilor și a
activităților din capitolele 2 și 3 nu conține toate elementele unei proiectări didactice. De
asemenea, prezentarea propriu-zisă are mai degrabă caracter narativ, păstrând stilul direct și
informal din acest capitol. Omisiunile și limbajul sunt asumate, și reflectă tocmai formatul
experimental al caietului. Nu ne-am propus să oferim proiecte de lecție complete care să
impună un singur mod de utilizare a exercițiilor. În fapt, la începutul multor activități
menționăm că ele pot fi utilizate la diferite materii și în legătură cu diferite elemente de
conținut. Ține de profesorul de la clasă să decidă unde și când le va folosi.
În sfârșit, caracterul experimental și modular al caietului este evident și din felul în care
sunt organizate pachetele de activități. La începutul fiecărui pachet prezentăm sugestii cu
privire la locul unde activitățile pot fi inserate (public țintă). În capitolul 4, prezentăm și o planificare inversă (de la unitățile de învățare la activitățile propuse) a tuturor activităților prezentate
aici, dar este de la sine înțeles că această planificare are un caracter orientativ. În fapt, poți folosi
caietul în orice mod consideri a fi mai util. Scopul nostru a fost să propunem o serie de activități
pe care să le dezvoltăm cu timpul, printr-un dialog continuu cu cei care le folosesc. Activitățile
din acest caiet nu sunt nici pe departe exhaustive – nici în ce privește educația despre media,
nici în ce privește utilizarea media pentru dobândirea conținuturilor obligatorii ale disciplinelor
socio-umane predate. Tocmai de aceea vrem să ne raportăm la acest caiet ca la un experiment.
Prin dialogul cu tine și cu alți profesori care vor dori să folosească genul acesta de activități,
sperăm să ajungem la materiale mult mai complete în viitor. Sperăm că acest caiet va reprezenta un bun început.
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APITOLUL

EDUCAȚIE
DESPRE MEDIA
PACHET DE ACTIVITĂȚI 1

Media și rolul lor în viața cotidiană
Ce fel de media folosesc
Jurnalul consumatorului de media

PACHET DE ACTIVITĂȚI 2

Mă informez
Credibilitatea informațiilor

PACHET DE ACTIVITĂȚI 3

Când informația devine știre

PACHET DE ACTIVITĂȚI 4
Ce este știrea?
Știri de interes public

PACHET DE ACTIVITĂȚI 5

Reprezentarea realității prin imagine
(construcție, interpretare și inﬂuență media

PACHET DE ACTIVITĂȚI 6

Propaganda contemporană
Tehnicile propagandei

PACHET DE ACTIVITĂȚI 7

A distribui sau a nu distribui

PACHET DE ACTIVITĂȚI 8
Căutarea online

PACHET DE ACTIVITĂȚI
Media și rolul lor în viața cotidiană
Ce fel de media folosesc
Jurnalul consumatorului de media

Media și rolul lor în viața cotidiană

1

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică argumentare și comunicare, unitatea de
învățare „Societate și comunicare” (ce media folosesc și de ce?).
• Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Societatea și viața socială:
Socializarea”.
• Posibil, elevi din clasa a X-a, la disciplina Psihologie, capitolul „Conduita psihosocială” (jurnalul consumatorului de media)
2. Timp:
• 2-3 ore aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• să menționeze scopurile în care folosesc media în viața de zi cu zi și în ce scopuri
• analizeze contextul în care utilizează diverse media
• identiﬁce motivele personale de a consuma diverse media
4. Descrierea activităților:
• Înțelegerea culturii media în care trăiesc elevii tăi este un prim pas important în
educația media. Mai jos, vei găsi un pachet de activități pe care să le parcurgi
împreună cu elevi tăi pentru a aﬂa ce fel de media consumă, ce platforme online
preferă, cum se distrează cu ajutorul media, dacă se informează sau nu, cum se
informează (veți aprofunda această temă în pachetul de activități 2), ce
prejudecăți au în legătură cu (mass) media, dacă interacționează sau nu online și
cum se petrece această interacțiune. În același timp, veți putea discuta
împreună despre ce sunt media (vezi capitolul 1 în acest sens) și ce rol au ele în
viața elevilor.
• Te sfătuim să completezi mai întâi tu cele două exerciții de autoreﬂecție înainte
să le propui elevilor tăi. Vei putea să-ți analizezi propriul consum mediatic, să
înțelegi în ce măsură media sunt prezente în viața ta, cum le folosești, de ce și în
ce context. Te vor ajuta să vezi dacă ai posibile idei preconcepute legate de
media.
• Elevii vor vorbi despre conținuturile media pe care le accesează și despre
platformele pe care preferă să le utilizeze. Vor argumenta alegerile pe care le
fac.
• Elevii vor ține un jurnal de consum media și vor putea să analizeze individual și
apoi să evalueze împreună cu colegii cât de prezente sunt media în viața lor și
sub ce formă, care sunt motivele pentru care accesează media și care este
contextul în care o fac.
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5. Desfășurarea activităților
Context teoretic - tipuri de canale și mesaje media. Așa cum scriam și în introducerea
acestui caiet, termenul ‘media’ înseamnă mijloace de comunicare, canale de transmitere
de informații (email, telefon, mesageria online etc.). Interacțiunea între producătorul și
receptorul mesajelor este directă. Comunicarea se face între doi oameni sau grupuri mai
mici de oameni. În schimb, mass-media sunt mijloace de comunicare în masă (televiziune,
radio, ziare, reviste, cărți etc.). Interacțiunea dintre producătorul mesajului media și
receptorul acestuia este mult mai mică. Înainte de apariția Internetului, dacă nu erai de
acord cu un punct de vedere dintr-un articol sau o emisiune, trebuia să scrii redacției.
După ceva timp, punctul tău de vedere (al receptorului mesajului sau al consumatorului de
mesaje media) ar ﬁ apărut sau nu în spațiul public, în funcție de decizia echipei
redacționale. Mediul online a oferit consumatorului posibilitatea de a contribui direct la
mesajele produse de instituții media și transmise prin mass-media.
Așadar, media pot ﬁ sub formă scrisă sau audiovizuală (ziare, reviste, radio,
televiziune). Mai sunt cunoscute sub numele de media tradiționale. Odată cu apariția
Internetului, a apărut și termenul de noi media (sau media digitale), care deﬁnește felul în
care media tradiționale au fost integrate în contextul digital.
Prin media, indiferent că sunt tradiționale sau digitale, circulă mesaje de diverse
tipuri în funcție de scopul lor. Iată principalele tipuri de mesaje media cu care tu sau elevii
tăi vă întâlniți sau pe care le accesați în ﬁecare zi:
Mesaje de informare/opinie (materiale jurnalistice, ﬁlme documentare,
ﬁlmări în timpul desfășurării unor evenimente - realizate și publicate de utilizatorii
rețelelor de socializare online),
• Mesaje cu conținut de divertisment (ﬁlm artistic, muzică, materiale video online
distractive),
• Mesaje cu conținut educațional (emisiuni cu conținut educațional, tutoriale
video online etc.),
• Mesajul publicitar (acesta nu este conținut editorial sau produs jurnalistic).

Ce media folosesc și de ce?
A. Cere elevilor tăi să aducă la clasă:
• un tip de conținut media cu care interacționează în mod regulat (captură de
ecran, obiect, imagine, link către video etc.)
• un tip de media despre care cred că profesorii sau colegii lor nu îl cunosc, dar pe
care ei îl accesează uneori (sau regulat).
B. Cere elevilor să răspundă pe o foaie de hârtie la următoarele întrebări:
• Ce fel de conținuturi media ai ales? De ce le-ai ales?
• Ți-au fost recomandate? În ce limbă sunt?
• Cine crezi că se uită/ascultă/citesc aceste media?
• Care crezi că este scopul acestor conținuturi media?
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C. Clasiﬁcați împreună exemplele alese de elevi în funcție de scopul lor (de ex. pentru
învățare, informare, distracție, socializare).
D. Discută în grup despre practicile de consum media ale elevilor tăi și despre contextul
în care consumă diverse media. Dacă e posibil, dă-le timp să-și analizeze consumul
media în grupuri de lucru mai mici și apoi trageți concluziile împreună.
• Ce fel de media folosești? În ce moment al zilei? De ce? La ce îți folosesc?
• Compară cu ce făceai tu acum 5-7 ani. Sunt diferențe? Cât și cum s-au schimbat
media de atunci și până acum?
E. Un bun exercițiu de exersare a argumentării în acest punct ar putea ﬁ acesta:
Întreabă elevii care este platforma lor preferată de social media/muzică/video?
Cere-le să ofere trei motive de ce le place mai mult platforma X decât platforma Y.
Exercițiul poate ﬁ făcut individual în scris (temă acasă, de exemplu) sau în grupuri de lucru
în care elevii își vor prezenta argumentele după ce au avut 5-10 minute la dispoziție să le
scrie pe o foaie de hârtie sau pe telefon.
Sugestie de lucru: Dacă lucrezi online cu elevii tăi (indiferent că sunteți în clasă sau
la depărtare), puteți folosi diverse instrumente de interacțiune online precum Google
Docs în care elevii pot scrie motivele și argumentele lor. Apoi puteți analiza motivele în
grup (online sau față-în-față). Încearcă să vezi în ce măsură preferințele și motivele elevilor
tăi coincid. Încearcă să aﬂi părerea lor despre acest exercițiu. Au aﬂat ceva nou despre
consumul lor media?

Jurnalul consumatorului de media
A. Scopul exercițiului este de a aprofunda discuția deja începută cu exercițiile de
mai sus, de a reﬂecta și mai aplicat la modul în care elevii tăi accesează diverse
media, la tipul de conținuturi pe care le accesează și la motivele lor de consum
sau utilizare media. Este preferabil ca și tu să ții un jurnal de consum media
înainte de a le cere sarcină elevilor săi.
Durata jurnalului. Puteți cere completarea jurnalului pentru o zi din săptămână și
una de sfârșit de săptămână. Dar cu cât mai multe zile monitorizate, cu atât mai relevantă
va ﬁ analiza și reﬂecția de după.
Elevii pot folosi un document Excell sau pot desena un tabel într-un caiet care să
cuprindă următoarele coloane: data, ora aproximativă, locul în care mă aﬂam, cu cine
eram, tip media accesat (radio/tv/ziar/revistă/dispozitiv digital online), conținut media
accesat (vezi clasiﬁcarea tipuri de mesaje media), de ce?, alte observații.
Exemplu completare:
(29.09.2020, 18.00, acasă, singur, online pe telefon, platforma dexonline.ro, am
vrut să văd ce înseamnă cuvântul „tendențiozitate”).
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Observații:
(i). Atrageți atenția elevilor dvs. că de multe ori folosesc mai multe tipuri de media
în același timp. De exemplu, pot citi o carte și, în același timp, pot folosi platforma
dexonline.ro ca să caute semniﬁcația unui cuvânt. Sau se pot uita la un ﬁlm și, în același
timp, pot deschide un motor de căutare online ca să aﬂe diverse informații suplimentare
despre actori sau despre regizorul ﬁlmului. Ar trebui notate și utilizările paralele.
În jurnal vor ﬁ notate activitățile de consum/utilizare media intenționate. Dar e
bine să știm că de o bună parte din consumul nostru zilnic de media nici nu ne dăm seama.
Vezi mesajele publicitare din oraș. Ar trebui să vorbiți și despre asta la momentul de
analiză a rezultatelor.
B. Analiză și reﬂecție. După ce au obținut datele, rugați elevii să scrie ce cred
despre felul în care consumă media în câteva paragrafe scurte și concise.
Întrebările de mai jos sunt orientative.

Cât de des ești online? Ce dispozitive digitale folosești? Ce fel de
conținuturi media te interesează să accesezi mai des? De ce, în ce
scop? De exemplu, să te informezi, să socializezi, să te distrezi etc.
Ce alte media tradiționale folosești? Citești cărți, reviste, ziare?
Asculți radio des? Te uiți la televizor? În ce moment din zi?
Unde te aﬂi de obicei când ești online sau când citești o carte?

C. Comparați rezultatele și analiza elevilor într-o discuție în clasă. Înainte de a
trage concluziile cu toții, elevii mai pot schimba impresii în grupuri de lucru mici.
D. Vezi și pachetul de activități 10, în care am propus mai multe exerciții de
identiﬁcare, deﬁnire și clasiﬁcare a unor termeni media.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Mă informez
Credibilitatea informațiilor

Cum mă informez?

2

1. Public țintă:
• Elevi de la toate clasele care se pregătesc pentru (i) campionatul de dezbatere
ArguMedia (vezi pachetul de activități 9), (ii) jocurile persuasiunii (vezi pachetul
de activități 13) sau (iii) alte activități care presupun documentarea și informarea
(vezi pachetele 14, 15, 16 și 17).
• Elevi din clasa a IX-a, de la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitatea
de învățare „Societate, comunicare şi argumentare corectă”.
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, unitatea de învățare
„Instrumente necesare studierii pieței”.
• Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Societatea și viața socială:
Socializarea” (vezi ﬁșa nr. 2a Ce fac pe platformele de socializare online?).
2. Timp:
• 2-3 ore aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• să deﬁnească prin propriile cuvinte informația
• enumere diferite tipuri de informații
• identiﬁce diverse motive și nevoi de a se informa
• identiﬁce diverse motive și nevoi de a folosi platformele de socializare online
• analizeze și să evalueze credibilitatea informațiilor
• identiﬁce elementele care fac o știre să ﬁe părtinitoare sau incompletă
4. Descrierea activităților:
• Elevii vor analiza ce tip de informații accesează de regulă, de ce și de unde se
informează
• Elevii vor distinge între tipurile de informații cu care vin în contact pe media
sociale (exercițiu pregătitor pentru cel în care vor învăța să veriﬁce credibilitatea informațiilor).
5. Desfășurarea activităților
1. Cere elevilor tăi să răspundă la întrebările:
• “Ce înseamnă să ﬁi informat”?
• Când spun ‘informație’ la ce vă gândiți? Dați exemple.
În funcție de timpul pe care îl ai la dispoziție și cât de mare este grupul tău de elevi,
poți folosi metoda brainstorming-ulu sau a lucrului în grup. Inițiază discuția despre practica
de informare a elevilor din mediul online*. Pentru pregătirea acestui exercițiu, caută
statistici online despre cât și cum folosesc adolescenții dispozitivele digitale online și
platformele de socializare online.
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2. După ce elevii au răspuns și la a doua întrebare, grupați exemplele lor în funcție
de:
(i) tipul materialului în care a fost publicată informația (știre, reportaj,
interviu, postare pe blog/pe rețelele de socializare onlinee, meme,
caricatură, ﬁlm, documentar etc.),
(ii) forma în care informația a fost publicată (text scris, imagine/fotograﬁe,
material audio-video etc.),
(iii) scopul informării (de interes/uz personal, pentru școală, de plăcere –
e.g. informații despre vedete, despre lansări recente de ﬁlme sau muzică,
care au legătură cu hobby-urile lor etc.)
La ﬁnalul activității, elevii ar trebui să conștientizeze varietatea tipurilor de informație pe
care le accesează zilnic din media și scopul pentru care se informează.
*Ne putem informa din situații față-în-față (în familie, la școală, evenimente etc.) sau
prin media de toate tipurile. Chiar și din media al căror scop principal este acela de a distra.
Exercițiul acesta se concentrează însă pe informarea pe platformele online, cele mai folosite
media de către adolescenți.
3. În pasul următor, stabiliți împreună de unde se informează (ex. platforme de știri
online, platforme de socializare online, televizor, radio, ziare, reviste etc.) și cu ce
scop. Alege metoda de lucru cea mai potrivită clasei tale pentru acest pas.
4. E posibil să aﬂi că elevii tăi se informează cel mai mult de pe platformele de
socializare online atunci când nevoia de informare nu are un scop precis pentru
care, de obicei, folosesc motoare de căutare online (vezi Pachet de activități 8).
Cere elevilor să completeze ﬁșa de lucru nr. 2a Ce fac pe platformele de socializare
online?. În grupuri de lucru, elevii vor discuta despre preferințele și motivele lor de a folosi
diverse platforme de socializare online. Cât din activitatea lor pe media sociale este
despre socializare, distracție sau informare? Ce fel de informații accesează pe media
sociale? Și de ce? Ce fel de informații dau mai departe? Elevii pot alege să vorbească
despre platforma de socializare preferată/cea mai folosită a grupului și își pot deschide
proﬁlurile pentru a-și revedea și analiza postările.
Trageți concluziile împreună.
6. Credibilitatea informațiilor
Să știm să veriﬁcăm credibilitatea informațiilor pe care le accesăm sau pe care le
distribuim online este o competență media foarte utilă în contextul mediatic în care trăim
și pe care îl folosim aproape zilnic pentru diverse nevoi de informare. Ne ajută printre
altele să identiﬁcăm posibile forme de dezinformare.
Așa cum am văzut în activitățile anterioare, informațiile pot ﬁ de mai multe feluri.
Ne informăm din știri produse de jurnaliști profesioniști plătiți de instituții media să ne
informeze. Dar ne informăm și din materiale video publicate de diverși oameni cu calități
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diverse pe platforme sociale, din ﬁlme, cărți, muzică, ateliere online, reviste glossy,
publicitate și așa mai departe.
Știrile sunt materiale jurnalistice de informare folosite des de către educatori
media să-și învețe elevii cum să analizeze și să evalueze calitatea informațiilor, să înțeleagă
ce factori inﬂuențează producția unui mesaj media și cum le sunt inﬂuențate opiniile,
percepțiile, atitudinea și comportamentul de aceste informații. Totuși, alte tipuri de
materiale media, cu o putere de inﬂuență chiar mai mare decât cea a știrilor, pot ﬁ folosite
ca material didactic pentru a dezvolta abilități de chestionare a informațiilor, a ideologiei
din spatele mesajelor, a autorității. Poți folosi reclame, ﬁlme, postări de pe rețele de
socializare online, fragmente din emisiuni de divertisment, vlog-uri etc. Vezi și Pachetele
de activități 5,6 și 7.
1. Începe activitatea prin a-i întreba pe elevii tăi ce contează atunci când se
informează. Pentru acest exercițiu, folosește ﬁșa de lucru nr. 2b. Poți folosi Google
Forms sau orice alt tip de formular online în care să transpui întrebarea și
răspunsurile. Asta îți va oferi ocazia centralizării răspunsurilor elevilor tăi în timp
real și le veți putea folosi în analiza de după.
2. Analizați întrebarea: Ce înseamnă ‘sursă de informare de încredere’?
Elevii vor învăța cum să evalueze discursul mediatic ca să veriﬁce imparțialitatea
materialelor jurnalistice și, astfel, credibilitatea informațiilor din acele materiale.
a. Înainte de curs, pregătește cel puțin 3-4 materiale jurnalistice (știri) pe
același subiect. Analizează materialele înainte de curs, pentru a te asigura
că știi să explici cursanților ce au de făcut. Prezintă ﬁșa de lucru nr. 2c
Analiza materialelor de informare și vorbiți despre elementele de
tendențiozitate care pot inﬂuența imparțialitatea unui material de
informare, ﬁe că este scris, material audio sau video.
b. În grupuri de lucru, cere elevilor să discute textul ﬁecărui articol în parte
și, folosind ﬁșa de lucru, să stabilească cât de credibil este materialul. Un
reprezentant al grupului va lua notițe și va prezenta rezultatele colegilor
din celelalte grupuri.
c. Comparați materialele din perspectiva imparțialității și credibilității
materialelor!
Sugestie: Exercițiile despre „Credibilitatea informațiilor” pot ﬁ făcute și după ce ați trecut
prin pachetele de activități 3 și 4 despre știre, gen jurnalistic de bază în informare. Vezi de
asemenea și Fișa 11a și pachetul de activități 11 pentru exerciții care îi vor ajuta pe elevi
să analizeze textele argumentative.
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Fișa de lucru nr. 2a Ce fac pe platformele de socializare online?

Fișa de lucru nr. 2b

Atunci când te informezi, cât contează ...?

foarte
mult
faptul că informația este prezentată
clar și ușor de înțeles
faptul că provine dintr-o sursă de
încredere
faptul că materialul a fost distribuit de
un prieten în care am încredere
faptul că este în acord cu ce credeam
sau ce știam despre subiect
faptul că informațiile sunt actuale
faptul că am găsit materialul pe
rețeaua de socializare online pe care
obișnuiesc să intru cel mai des
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mult

nici,
nici

puțin

deloc

Fișa de lucru nr.2 c Credibilitatea informațiilor

!

educatiemedia.ro
mediawise.ro
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oﬃce@mediawise.ro
fb.com/MediawiseSociety

PACHET DE ACTIVITĂȚI
Când informația devine știre
Socializare, discriminare

Când informația devine știre

3

1. Public țintă:
• Elevi care fac activitățile (i) Revista presei social-politice (foarte relevant; vezi
pachetul de activități 16) și (ii) Premiile pentru conștientizare socială „Viral Short
Awards” (vezi pachetul de activități 15).
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică argumentare și comunicare, unitatea
„Societate și comunicare”.
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitățile „Metodologia cercetării
științiﬁce” (mai ales pentru analiza documentelor sociale) și „Instituţii şi organizaţii
sociale”.
2. Timp:
• 1 oră aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• identiﬁce valorile știrii - calitățile care transformă informațiile, acțiunile și
evenimentele în știri
• explice ce este știrea și structura ei
• explice noțiunea de interes public
4. Descrierea activităților:
• Așa cum elevii au putut să înțeleagă din pachetul de activități anterior, ideea de
informare s-a schimbat mai ales de când mediul online a devenit atât de prezent
în viața noastră. Ne putem informa din mult mai multe surse, nu numai de la știri
sau din materiale jurnalistice. Cu atât mai mult, este important să știm cum să
veriﬁcăm credibilitatea informațiilor (vezi pachetul de activități 2).
• Totuși, studiul știrii rămâne important pentru că îi ajută pe elevii tăi să înțeleagă
ce înseamnă o informație completă, la ce întrebări ar trebui să răspundă și ce
calități ar trebui să aibă ca să devină parte dintr-o știre.
• Știrea rămâne genul jurnalistic de bază folosit la informarea publicului. Instituțiile
media angajează jurnaliști profesioniști să culeagă informații cu valoare de știre,
să le selecteze și să le redacteze într-o știre.
• Lecția începe cu alegerea mai multor subiecte de actualitate, cu valoare de știre.
• Elevii vor ordona aceste subiecte pe categorii (sociale, politice, divertisment, etc)
• Elevii vor aﬂa care sunt criteriile după care jurnaliștii aleg informațiile care au
valoare de știre.
• Elevii vor identiﬁca în subiectele de actualitate selectate la începutul lecției
criteriile după care jurnaliștii au ales informațiile.
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5. Desfășurarea activităților
1. Împreună cu elevii tăi enumerați mai multe subiecte din presă (9-10) din ultima
săptămână!2 Le poți cere să pregătească asta înainte de oră sau să se uite online în timpul
orei. E bine să ai pregătită lista ta de subiecte. Folosește tabla sau orice alt suport pe care
să notezi răspunsurile elevilor.
2. Ordonează știrile pe categorii:
- Locale/naționale/internaționale.
- Sociale/politice/economice/culturale/monden/sport etc.
3. Apoi arată-le și alegerea ta. Vedeți împreună cât coincid alegerile voastre.
Discutați despre nevoia de informare și interesele ﬁecăruia de a se informa de la știri. Ce
fel de știri preferă? Observații: Fii pregătit/ă pentru posibilitatea ca elevii să nu citească știri
direct de la sursă. Discutați de unde se informează și de ce, dacă nu ați trecut deja prin
activitatea Cum mă informez?
• Citește și discută valorile știrii - criteriile după care jurnaliștii aleg
informațiile în știri. Folosește ﬁșa de lucru nr. 3a de mai jos
• Apoi, alege din lista de subiecte de presă identiﬁcate câte un exemplu
pentru ﬁecare criteriu și roagă elevii să le scrie în ﬁșa de lucru.

2 Vezi și pachetul de activități 16, pentru care exercițiile următoare sunt foarte relevante.
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Fișa de lucru nr. 3a

Doar anumite informații au valoare de știre. Caracteristicile care dau valoarea
de știre și care de obicei stau la baza deciziilor jurnaliștilor de a face o știre sunt:

Actualitatea: Știrea descrie ceva ce se petrece acum. Oamenii sunt curioși și
doresc să aﬂe ce se întâmplă astăzi în școala, orașul, țara lor și în lume. Atunci când se
prezintă versiuni actualizate ale știrilor, pot ﬁ incluse unele informații de context pentru a
oferi o perspectivă sau pentru a aminti cititorilor ce s-a relatat în știrile publicate anterior
la acest subiect.
Proximitatea: Oamenii sunt interesați dacă evenimentele se petrec în apropiere
de școala, casa sau serviciul lor.
Importanța: Chiar dacă un eveniment nu are loc în apropiere, uneori oamenii își
doresc să știe dacă acesta le poate inﬂuența viața.
Amploarea: Ceea ce este mare se vede. Inundațiile cauzate de ploi reprezintă o
știre, seceta cauzată de lipsa inundațiilor, creșterea numărului persoanelor bolnave,
creșterea numărului deceselor – toate acestea constituie o știre.
Proeminența: Dacă persoane cunoscute sau inﬂuențe (celebrități, șeﬁ de stat,
etc.) sunt implicate într-un eveniment, aceasta capătă o mai mare valoare de știre.
Emoțiile: Întâmplările care stârnesc emoții sau sentimente puternice ca
dragostea, ura, frica, sau mila pot să capete valoare de știre.
Conﬂictul: Confruntările care inﬂuențează comunitățile, instituțiile sau țările sunt
subiecte de presă în măsura în care afectează armonia, economia și calitatea vieții
oamenilor.
Progresul: O descoperire în știință, medicină sau tehnologie sau speranța unei
descoperiri sunt subiecte de știre.
Unicitatea: Cel mai bătrân om din lume, primul vaccin împotriva unui virus ucigaș,
locuitorii unui trib care văd pentru prima dată un televizor, astfel de exemple „unice” sunt
subiecte de știri.
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(ﬁșă adaptată după Ghidul Bibliotecarului, IREX Europe)

Actualitatea
Exemplu actual:

Proximitatea
Exemplu actual:

Importanța
Exemplu actual:

Amploarea
Exemplu actual:

Proeminența
Exemplu actual:

Emoțiile
Exemplu actual:

Conﬂictul
Exemplu actual:

Progresul
Exemplu actual:

Unicitatea
Exemplu actual:
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Ce este știrea? - Logică
Știri de interes public

Ce este știrea?

4

1. Public țintă:
• Elevi care se pregătesc pentru diferitele concursuri de argumentare, dezbatere și
persuasiune prezentate în capitolul 3 (vezi pachetele de activități 9, 13, 15)
• Elevi care formează echipa editorială a Platformei „Acces Media” (vezi pachetul
18)
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică argumentare și comunicare, capitolul
„Societate și comunicare”.
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitățile „Metodologia cercetării
științiﬁce” (mai ales pentru analiza documentelor sociale) și „Instituţii şi
organizaţii sociale”
2. Timp:
• 1 oră aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• rec unoască o știre completă, corect redactată.
• să al eagă mai bine sursele de informare.
4. Descrierea activităților:
• Elevii vor aﬂa ce sunt știrile și cum sunt transformate informațiile într-o știre.
• Lecția începe cu alegerea unui subiect de actualitate, cu valoare de știre.
• Elevii vor aﬂa că o știre completă (care furnizează informații complete despre un
subiect) trebuie să răspundă la câteva întrebări esențiale.
• La ﬁnal, elevii vor face o știre pe baza informațiilor pe care le primesc de la
profesor.
• Activitățile din acest pachet au fost publicate inițial pe platforma mediawise.ro.
Autor: Robert Ștefanof
5. Desfășurarea activităților
I. Deﬁniția știrii
Arată-le elevilor două știri – poți să tipărești de pe portaluri de știri ca realitatea.net,
hotnews.ro, stirileprotv.ro, adevarul.ro, libertatea.ro, click.ro, etc. – și cere-le să aleagă
una dintre ele. Distribuie câte un exemplar tipărit ﬁecărui elev.
1. Încercați să deﬁniți „știrea” împreună. Răspundeți împreună la următoarele
întrebări:
• Putem spune că știrea este o relatare pe scurt?
• Despre ce relatează știrile? (fapte, probleme, situații de actualitate care
sunt interesează sau afectează un număr mare de oameni).
Folosiți ﬁșa de lucru nr. 4a Ce este știrea?
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2. Vorbește-le elevilor despre întrebările la care trebuie să răspundă o știre: cine,
ce, când, unde, cum? de ce? Identiﬁcați împreună în știrea tipărită propoziția și
cuvintele care răspund la cele cinci întrebări. A răspuns știrea la toate
întrebările? Atunci e o știre care furnizează informații complete despre
subiectul relatat.
3. Întreabă elevii după câte rânduri au aﬂat răspunsul la cele șase întrebări.
Spune-le că ideal ar ﬁ fost să găsească toate răspunsurile în prima propoziție.
II. Structura știrii3
1. În continuare, elevii vor afla despre structura știrii:
Prima propoziție, cea care ar ﬁ trebuit să le răspundă la cele șase întrebări este
lead-ul știrii. Știrile sunt redactate după principiul numit „piramida inversată”, cu
cele mai importante informații la începutul știrii și cele mai puțin importante, sau
detalii de context, spre ﬁnal.
2. Pentru a înțelege aceste noțiuni teoretice, dar și importanța lor pentru valoarea
ﬁnală a unei știri, elevii vor face un exercițiu folosind jocul de rol. Împarte-le ﬁșa
de lucru nr. 4b ȘTIRE. Elevii vor lucra în grupuri de câte trei și vor alege împreună
lead-ul știrii.
3. Reporterul strânge o cantitate foarte mare de informații pentru o știre. Nu
toate informațiile sunt relevante și nu toate informațiile vor ﬁ cuprinse în știre.
Folosiți informațiile primite și scrieți lead-ul știrii:

Cine: DOUĂ FEMEI Ce: AU MURIT Când: ASTĂZI
Cum: ÎNTR-UN INCENDIU
Unde: (a izbucnit) ÎN APARTAMENTUL LOR
De ce: DUPĂ EXPLOZIA UNEI BUTELII.

III. Discuție ﬁnală (15‘)
1. Ce informații nu ați folosit în știre? De ce?
2. Care informații vor ﬁ folosite, dar în partea de ﬁnal a materialului?
3. ECHILIBRUL ȘTIRILOR – Vorbește-le copiilor despre normele deontologice
care le cer jurnaliștilor să relateze echidistant orice eveniment. Atunci când în
documentarea unei știri se conturează două sau mai multe puncte de vedere
în legătură cu subiectul abordat JURNALISTUL TREBUIE SĂ LE PREZINTE PE
TOATE, ÎN CONDIȚII EGALE.

3 Vezi și pachetul de activități 11 pentru exerciții despre identiﬁcarea structurii unui text argumentativ.
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IV. Evaluare
1. Observare directă pe tot parcursul lecției. Planiﬁcați dinainte ceea ce veți
observa.
Puteți urmări:
• abilitatea de aplicare a cunoștințelor
• implicarea în discuție și în etapa de producție a lead-ului știrii
• capacitatea de a lua decizii
• capacitatea de a argumenta
2. Evaluarea produsului ﬁnal (știrea) Vor ﬁ evaluate abilitatea de a selecta
informațiile relevante lead-ului știrii.

După activitățile despre știre din acest caiet, lecția „Știri false,
conținut fals online” îi va ajuta pe elevii tăi să facă un pas înainte și
să învețe ce sunt și de ce sunt răspândite știrile false și conținuturile
false în mediul online. Vor învăța să identiﬁce știrile false și vor aﬂa
despre motivațiile economice și politice care stau în spatele
răspândirii conținuturilor false în mediul online.
În ﬁnal, elevii vor discuta despre contextul în care o știre falsă devine
virală pe internet și care sunt efectele răspândirii știrilor false în
mediul online.
Accesează planul de lecție direct pe platforma mindovermedia.eu/ro.
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Fișa de lucru nr. 4a Ce este știrea?
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Fișa de lucru nr. 4b ȘTIRE

Să zicem că ești reporter și trebuie să faci o știre despre un incendiu. Ajungi la locul
faptei și aﬂi următoarele informații (scrieți informațiile pe tablă și numerotați-le):
• Arde un apartament de două camere.
• Blocul este pe strada Albastră nr. 5, la două stații de tramvai după piața Centrală.
• Vecinii spun că cele două femei erau liniștite, pensionare.
• Cele două femei aveau și un câine.
• Femeile din apartament au murit în incendiu.
• Doi vecini spun că au auzit o bubuitură înainte de incendiu.
• Un domn spune că a auzit pe cineva care a văzut un străin ieșind în grabă pe ușa din
spate a scării.
• Două mașini de pompieri încearcă să stingă focul.
• Administratorul spune că femeile care au murit nu aveau datorii la întreținere.
• Apartamentul care arde este la ultimul etaj.
• Femeile care au murit erau surori.
• Ele mai aveau un frate, care locuia la altă scară și care e plecat în Franța.
• Scara blocului tocmai fusese zugrăvita.
• Pompierii anunță că au găsit o butelie explodată în apartament.
• La etajul doi locuiește un fotbalist.
• Anual, în orașul X mor în incendii Y oameni
• Focul a fost stins.
• Niciun alt apartament nu a fost atins de ﬂăcări.
• Apartamentele de la etajul trei și doi au fost inundate de apa folosită de pompieri
pentru stingerea incendiului.
• Pisica femeilor care au murit a fost salvată.
Reporterul strânge o cantitate foarte mare de informații pentru o știre. Nu toate
informațiile sunt relevante și nu toate informațiile vor ﬁ cuprinse în știre. Folosiți
informațiile primite și scrieți lead-ul știrii.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Reprezentarea realității prin imagine
(construcție, interpretare și inﬂuență media)

5

Reprezentarea realității prin imagine
(construcție, interpretare și inﬂuență media)

1. Public țintă:
• Elevi care participă la activitățile (i) Premiile pentru conștientizare socială „Viral
Short Awards” prezentate în pachetul 15 (foarte relevant!) și (ii) Jocurile
persuasiunii (13).
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Status și rol social” (mai
ales activitatea despre materialul MICHAEL).
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, unitatea „Promovarea
produsului” și capitolul „Etica în afaceri”.
2. Timp:
• 2 ore aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• Identiﬁce elementele care contribuie la construcția mesajului (atunci când
analizează o imagine)
• identiﬁce diversele tipuri de reacții pe care le poate provoca o imagine
• să chestioneze motivele pentru care o imagine a fost făcută public.
• identiﬁce modurile prin care atât producția mesajului media, cât și receptarea lui
sunt inﬂuențate de factori interni și externi
4. Descrierea activităților:
• Elevii vor urmări un material video și vor răspunde la întrebări legate de felul în
care sunt produse mesajele foto sau video
• Elevii vor analiza imagini și vor discuta despre codurile și convențiile pe care le
folosesc producătorii de mesaje media
• Elevii vor analiza imagini și vor discuta despre cum același mesaj poate ﬁ
interpretat diferit și despre cum pot ﬁ inﬂuențați de mesaje media.
5. Desfășurarea activităților
I. Deﬁniția știrii
Informații practice și context teoretic - producția și receptarea mesajului media: În
comunicarea mediată, mesajele (indiferent de forma lor - imagine, text scris, audio-video)
trec prin fazele de producție, transmitere și receptare. Atât producția mesajului media, cât
și receptarea lui sunt inﬂuențate de factori interni și externi. Calitatea și forma mesajului
depind de acești factori. În materialul video MICHAEL4 (folosit în exercițiul de mai jos),
prejudecățile fotograﬁlor (factori interni) au jucat un rol important în felul în care au ales
să portretizeze subiectul. Felul în care receptorul interpretează mesajul poate să difere de
intenția autorului care a creat și publicat mesajul.
4 https://www.youtube.com/watch?v=F-TyPfYMDK8
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Materialul video este un bun pretext pentru a discuta cu elevii despre elementele
care inﬂuențează producția unui mesaj media, dar și receptarea lui.
Cine sau ce anume inﬂuențează producerea unui mesaj media? În primul rând,
autorul (intenția, calitatea în care creează, convingerile și valorile sale etc.), cine plătește,
câți bani sunt investiți în producție, felul cum este împachetat mesajul, dacă este text
scris, imagine, material video, contextul în care este produs mesajul. La fel de mulți factori
inﬂuențează și interpretarea mesajului media. Scopul pentru care a fost accesat
conținutul și contextul în care a fost accesat, convingerile și valorile consumatorului,
pregătirea și, cultura sa generală, personalitatea sa determină gradul și tipul de inﬂuență
care va opera asupra opiniilor, atitudinii și chiar a comportamentului său.
1. Urmărește împreună cu elevii tăi materialul video MICHAEL și încercați să
răspundeți împreună la întrebările de mai jos:
• Ce părere ai despre experiment? Ce încearcă să demonstreze?
• Ce l-a inﬂuențat pe ﬁecare fotograf în parte?
• Ce altceva mai poate inﬂuența producția mesaje media? Dar receptarea
lor?
Dacă este timp, mai întâi, invită elevii să discute 5 minute în grupuri mai mici și
apoi trageți concluziile împreună.
2. Analiza imaginii.
Discutați împreună cu elevii „Ce coduri și convenții au folosit fotograﬁi ca să
scoată în evidență povestea persoanei?”
Apoi, împarte elevii în grupuri de lucru și oferă-le câte o imagine pe care să o
analizeze cu ajutorul ﬁșei de lucru nr. 5a Analiza imaginii timp de 10-15 minute. Un
reprezentant al ﬁecărui grup va rezuma concluziile discuției de grup.
Caută imagini cât mai diferite. Pot ﬁ cadre din ﬁlme artistice sau documentare,
fotograﬁi de presă, fotograﬁi publicate pe rețele de socializare online. Dacă știi contextul
în care au fost create imaginile, cu atât mai bine. Scopul exercițiului este de a identiﬁca
elementele care construiesc mesajul transmis cu ajutorul unei imagini.
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Fișa de lucru nr. 5a Analiza imaginii
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Propaganda contemporană - ﬁlosoﬁe Discriminare
Tehnicile propagandei

6

Propaganda - deﬁniție și tehnici de comunicare

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentarea și comunicare, unitatea de
învățare „Persuasiune și manipulare”
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, capitolul „Etica în
afaceri”
• Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie, unitatea sau „Ordine și control
social”
2. Timp:
• 2-3 ore aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• deﬁnească propaganda, în funcție de cultura, perioada și contextul în care este
produsă
• identiﬁce emoțiile prin care propaganda activează emoții puternice, simpliﬁcă
idei și informații, răspunde la nevoile și valorile publicului și atacă oponenții
• identiﬁce modurile prin care propaganda are un impact ﬁe pozitiv, ﬁe negativ
asupra indivizilor și societății
4. Descrierea activităților:
În acest pachet de activități ai ocazia să explorezi împreună cu elevii tăi subiectul
propagandei prin dialog, interpretare și analiză. Scopul activităților care au în centrul
atenției propaganda ca formă de comunicare și persuasiune este dezvoltarea gândirii
critice față de mesajele folosite pentru a convinge sau manipula opinia publică.
• La început, pentru lecția de Argumentare de la Logică, elevii vor căuta mesaje
online ca să identiﬁce diverse tipuri de argumente.
• În pașii următori, împreună cu elevii tăi veți deﬁni propaganda ca formă de
persuasiune și veți aﬂa care sunt tehnicile de comunicare ale propagandei,
urmândca la ﬁnalul activităților să alegeți un mesaj de propagandă de orice tip
(publicitar, ﬁlm, știre, declarație de presă, vlog etc.) și elevii tăi să argumenteze
de ce este sau nu este propagandă.
• Majoritatea activităților din acest pachet au fost publicate inițial în planuri de lecție
disponibile pe platforma interactivă mindovermedia.eu/ro, pe care te încurajăm să o
folosești când vei lucra cu elevii. Platforma în limba română a fost dezvoltată de
Media Education Lab al Universității din Rhode Island în parteneriat cu asociația
Mediawise Society din România.
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5. Desfășurarea activităților
1. Alege câteva mesaje publicate pe Facebook care conțin diverse forme de
argumentare. Pe cât posibil, caută mesaje care se potrivesc intereselor elevilor tăi.5
2. După introducerea în lecție în care elevii au primit principalele informații, împarte
elevii în grupuri de lucru, distribuie mesajele și roagă-i să identiﬁce în grup teza și
argumentul/argumentele folosite. Fiecare raportor de grup va explica alegerea
făcută de grupul său.
3. Tipărește, arată pe ecran sau citește cu voce tare deﬁnițiile propagandei pe care
le poți găsi pe site-ul MindOverMedia la secțiunea Informează-te.
4. Participanții lucrează în perechi. Evaluează deﬁnițiile și discută: ce elemente din
deﬁniție îți plac mai mult? Apoi aceștia vor împărtăși ideile cu restul grupului.
5. Observă cum deﬁnițiile provin din perioade și culturi diferite. Discută: De ce se
schimbă deﬁnițiile propagandei în funcție de perioadă?
6. Analizați următoarea deﬁniție a propagandei:
a. Propaganda apare într-o varietate de forme
b. Propaganda este strategică și intenționată
c. Propaganda încearcă să inﬂuențeze atitudini, opinii și
comportamente
d. Propaganda poate ﬁ beneﬁcă sau nocivă
e. Propaganda poate folosi adevăruri, jumătăți de adevăr sau minciuni
f. Pentru a ﬁ eﬁcientă, propaganda folosește valorile, fricile, speranțele și
visurile noastre cele mai puternice
7. Creează o deﬁniție personalizată a propagandei folosindu-te de elemente din
deﬁnițiile disponibile pentru a-ți exprima propria înțelegere a conceptului și a
relevanței lui în secolul 21.
De reținut: Propaganda are varii deﬁniții, însă a fost întotdeauna o parte
importantă a societății și continuă să aibă relevanță și astăzi, în societatea
contemporană.
8. Alege un mesaj de propagandă de orice tip (publicitar, ﬁlm, știre, declarație de
presă, vlog etc.) și apoi roagă-i pe elevi să argumenteze de ce este sau nu este
propagandă.
Evaluând răspunsurile la acest exercițiu vei putea evalua abilitățile de
argumentare ale elevilor tăi. Poți folosi chiar materialul video MICHAEL din
exercițiul anterior.
Acest mesaj
este / NU este propagandă pentru că
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
5 Exerciții care se bazează pe analiza unor mesaje Facebook poți găsi și în pachetul de activități 13. Vezi mai ales
ﬁșele 13a și 13b.
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Analiza propagandei. Recunoașterea tehnicilor
1. Propaganda se poate diferenția de alte forme și genuri ale comunicării prin câteva
proprietăți distinctive. Pe site-ul Mind Over Media, deschideți pagina „Tehnici de
propagandă”. Analizați împreună cele patru tehnici de propagandă:
a) activarea unor emoții puternice
b) folosirea nevoilor și valorilor publicului
c) simpliﬁcarea informației și ideilor
d) atacarea oponenților
2. Selectați apoi un exemplu de propagandă contemporană din galeria Mind Over Media
și urmăriți-l împreună. Participanții identiﬁcă, în perechi, modul în care exemplul
folosește una sau mai multe dintre cele patru tehnici de propagandă. După discuțiile în
perechi, participanții împărtășesc ideile lor cu întregul grup.
3. Discutați: Care dintre cele patru tehnici poate ﬁ cea mai puternică? Și care poate ﬁ cea
mai periculoasă? De ce? Invită participanții să folosească dovezi din surse credibile și
raționamente logice pentru a-și susține ideile.
4. De reținut: Propaganda activează emoții puternice, folosește nevoile publicului,
simpliﬁcă informația și ideile și atacă oponenții. Aceste patru tehnici pot ﬁ folosite pentru
a evita și ocoli activarea gândirii critice, necesară pentru analiza acestor forme puternice
de persuasiune. De aceea, recunoașterea tehnicilor de propagandă este un prim pas
important pentru dezvoltarea gândirii critice cu privire la mesajele din mass-media.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
A distribui sau a nu distribui

A distribui sau a nu distribui

7

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentarea și comunicare, unitatea
de învățare „Persuasiune și manipulare”.
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, capitolul „Etica în
afaceri”
• Elevi care participă la activitățile prezentate în pachetele de activități 13 și 15.
2. Timp:
• 1-2 ore aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• deﬁnească propaganda în funcție de cultura, perioada și contextul în care este
produsă
• identiﬁce modurile prin care propaganda activează emoții puternice, simpliﬁcă
idei și informații, răspunde la nevoile și valorile publicului și atacă oponenții
• să recunoască drepturile și responsabilitățile producătorilor de mesaje
• să exprime o opinie coerentă legată de responsabilitățile sociale pe care le avem
în ceea ce privește diseminarea propagandei
• să identiﬁce modurile prin care propaganda poate avea un impact ﬁe pozitiv, ﬁe
negativ asupra indivizilor și societății.
4. Descrierea activităților:
• Vei evalua împreună cu elevii tăi măsura și contextul în care aceștia ar distribui
un mesaj de propagandă în funcție de posibilele beneﬁcii sociale și efecte
negative pe care le poate avea.
• Activitățile din acest pachet au fost publicate inițial în planuri de lecție disponibile
pe platforma interactivă mindovermedia.eu/ro, pe care te încurajăm să o folosești
când vei lucra cu elevii. Platforma în limba română a fost dezvoltată de Media
Education Lab al Universității din Rhode Island în parteneriat cu asociația Mediawise
Society din România.
5. Desfășurarea activităților
Context teoretic - Calitatea de autor în mediul online. De când a apărut internetul și
mai ales platformele online 2.0, consumatorii au devenit și autori de mesaje media.
Rețelele de socializare online sunt foarte prezente în viața adolescenților, care le folosesc
zilnic să distribuie mesaje online de toate tipurile. Modelul de afacere al companiilor care
dețin platformele de socializare online este construit ca să încurajeze utilizatorul să
distribuie cât mai multă informație. De multe ori, dăm mai departe informații fără să ne
gândim prea mult ce distribuim, ce impact pot avea și ceea ce spune despre noi.
Ceea ce distribuim online și felul cum interacționăm online oferă informații despre
cine suntem, ce personalitate avem, ce fel de opinii și interese avem etc. Calitatea de
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autor presupune drepturi (ex. dreptul la viață privată, dreptul la liberă exprimare etc.), dar
și responsabilități (să nu jignești, să nu instigi la ură rasială, să nu hărțuiești sau să
calomniezi etc.). Aceste responsabilități sunt în primul rând morale. Încălcarea a unora
dintre ele este pedepsită prin lege (vezi instigarea la ură rasială, de exemplu).
Calitatea de autor presupune să-ți pui problema impactului pe care îl poate avea
mesajul tău. Pentru asta trebuie să știi că același mesaj poate ﬁ interpretat diferit de
persoane diferite în funcție de ceea ce ce crede ﬁecare, de educația ﬁecăruia, de
contextul în care primește acel mesaj.
A. Pune în discuție ideea că propaganda este răspândită viral mai mult de către
indivizi decât de către ziare, posturi audiovizuale, guverne sau publicitari care o transmit
unilateral. În zilele noastre, a aprecia și a distribui un post pe rețelele de socializare a
devenit o formă puternică de inﬂuențare a oamenilor din rețelele noastre sociale.

Marketingul viral este o strategie de promovare prin care participarea
și interacțiunea publicului sunt activate pentru a distribui în mod
deliberat un mesaj. Noile forme ale propagandei folosesc conținut
puternic emoțional și surprinzător sau neconvențional pentru a inspira
oamenii să distribuie acel conținut către cei din jur. În zilele noastre,
mulți oameni apreciază („like”) sau distribuie („share”) un mesaj după ce
aruncă doar o privire asupra unui titlu sau unei imagini. Pot alege să
distribuie conținutul pentru că le provoacă plăcere sau pentru a le oferi
un statut în cercul lor social. Însă când distribuim un conținut fără a-l ﬁ
citit sau vizionat, putem contribui la răspândirea propagandei. Trebuie
să gândim înainte să distribuim.

B. Cum decidem între „a distribui sau a nu distribui”? În primul rând, analizăm
mesajul, îl înțelegem și reﬂectăm asupra semniﬁcației lui. Apoi ne gândim dacă cei din
rețeaua noastră socială l-ar găsi, de asemenea, valoros. Apoi decidem dacă îl distribuim
sau nu.
C. Activitate: Pe site-ul Mind Over Media, invită elevii să deschidă pagina
intitulată „Votează”. Vor întâlni exemple de propagandă aleatorii. Apoi, împreună cu un
partener, vor evalua exemple timp de 10 minute. Pentru ﬁecare dintre ele, vor vota pe o
scară „de la beneﬁc la nociv” și vor analiza votul altor participanți. Dacă au oferit și
comentarii despre votul lor, citește-le. Discutați: Ai distribui acest exemplu în rețeaua ta
socială? De ce sau de ce nu?
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D. Elevii vor descrie exemple de propagandă pe care le-ar putea împărtăși cu
membrii rețelelor lor sociale și exemple pe care nu le-ar distribui niciodată.
Discutați: Ce tiparuri pot ﬁ observate în alegerile pe care le fac oamenii când decid
dacă să distribuie sau nu conținut propagandistic?
E. Activitate: Selectați un exemplu de propagandă. După ce îl vedeți, urmăriți sau
citiți, discutați: Este acest exemplu de propaganda beneﬁc sau nociv? Invită elevii să își
exprime părerea prin ridicarea degetelor pentru a-și reprezenta percepțiile: cei care
consideră că propaganda respectivă este beneﬁcă ridică 5 degete, cei care consideră că
este nocivă ridică un deget. Întreabă participanții care sunt motivele pentru alegerea lor.
F. De reținut: Este important să evaluăm propaganda în funcție de posibilele
beneﬁcii sociale și efecte negative pe care le poate avea. Mesajele din mass-media pot
inﬂuența atitudinile, cunoașterea, opiniile și valorile oamenilor. Unele mesaje transmise
prin propagandă pot ﬁ considerate beneﬁce, iar alte mesaje pot ﬁ considerate nocive. Dar
cum mesajele din spațiul mediatic pot ﬁ interpretate diferit, oamenii nu au întotdeauna
păreri similare despre cât de beneﬁc sau de nociv este un anumit exemplu de
propagandă.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Căutarea online
Ed. antreprenorială. Studierea pieței,
promovarea produsului

Căutarea online

8

1. Public țintă:
• Elevi de la orice clasă care vor participa la oricare dintre activitățile recomandate
în acest caiet. Este de recomandat ca aceste activități sau altele asemănătoare să
se facă în ﬁecare clasă.
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, „Societate
și comunicare”.
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială, unitatea
„Instrumente necesare studierii pieţei”.
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Sociologie, unitatea „Metodologia cercetării
științiﬁce” (mai ales pentru analiza documentelor sociale).
2. Timp:
• 1-2 ore aproximativ
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• adune informații pe o temă dată folosind căutarea online
• gândească și să genereze idei într-o echipă creativă
• analizeze informațiile și să dezvolte un punct de vedere
• identiﬁce calitățile unui comportament online responsabil
• identiﬁce căile prin care le pot ﬁ încălcate drepturile digitale și cum își pot proteja
datele personale și dreptul la viață privată
4. Descrierea activităților:
• Profesorii și elevii au nevoie să exerseze zilnic căutarea de informații online. Să
știe cum să folosească cuvinte-cheie și motoare de căutare online, să înțeleagă
rezultatele căutării și să știe să evalueze critic informațiile primite. Acest tip de
exercițiu este util în foarte multe situații de documentare și informare, mai ales în
cazul celor recomandate în acest caiet
• elevii vor căuta informații online pe o temă dată
• elevii vor evalua credibilitatea unei surse online
• elevii vor discuta despre regulile pe care orice utilizator responsabil ar trebui să le
urmeze atunci când intră online și vor analiza în câteva postări de pe rețele de
socializare online dacă au fost respectate regulile de publicare a datelor personale
5. Desfășurarea activităților
1. Discutați cu elevii despre motoare de căutare online. Încercați să aﬂați cum le
folosesc, cât de des.
2. Arată-le elevilor VIDEO: Ce este un cookie? și discutați despre măsura în care
cunoșteau informațiile din materialul video și dacă le au în minte atunci când
caută informații online.
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Informații utile atunci când cauți online

• Ce înregistrează motorul de căutare Google de ﬁecare dată?
datele căutării: cuvintele cheie folosite, Adresa IP, plasează cookies de
urmărire - știe tot ce cauți, când și care sunt preferințele tale. VIDEO:
Ce este un cookie? Alte motoare de căutare online care nu înregistrează datele căutării: Startpage.com / duckduckgo.com
• Dacă ți se întâmplă des să nu obții cele mai relevante rezultate
atunci când folosești cel mai cunoscut motor de căutare online, poți
folosi operatorii de căutare (INFOGRAFIC) – o serie de simboluri și
cuvinte care te ajută să găsești rezultate mai precise, într-un timp mai
scurt.
• Videouri educaționale despre cum să-ți protejezi datele personale și
viața privată pe Internet de la cea mai cunoscută asociație românească
de apărare a drepturilor digitale ApTI (Asociația pentru Tehnologie și
Internet)
• Supravegherea în masă nu este legitimă! - Ghid conﬁdențialitate
online Un material online cu informații utile despre cum să-ți protejezi
viața privată online în funcție de dispozitivele pe care le folosești.
3. De obicei, regulile de publicare a datelor personale sau de veriﬁcare a imaginilor
și materialelor video distribuite online se învață conjunctural și superﬁcial.
Proiectează pe un ecran infograﬁcul Înainte să dau SHARE! și discută cu elevii tăi
regulile pe care orice utilizator responsabil ar trebui să le urmeze atunci când
intră online. Întreabă-i dacă sunt de acord cu ele și dacă le folosesc.
4. Apoi, timp de 15 minute, în grupe de câte trei, elevii vor veriﬁca ultimele trei
postări de pe proﬁlul ﬁecăruia de Facebook/Instagram sau orice altă platformă
de socializare online la alegere și vor stabili ce reguli încalcă și de ce? Rugați-i săși amintească în ce condiții au postat. Ce simțeau? Ce ar schimba / dacă ar
schimba ceva? Trageți concluziile împreună cu toți elevii.
5. ACTIVITATE. Cere elevilor tăi să facă un proiect de documentare online pe o
temă dată. Poate avea legătură cu ceva concret din programa disciplinei la care
ați integrat activitatea sau lasă-i pe elevii tăi să decidă în grupuri de lucru un
subiect preferat. În varianta a doua, elevii trebuie să formuleze singuri întrebarea
la care să răspundă după o documentare online de 10-15 minute în grup. Elevii își
pot da roluri diferite și scopuri diferite de căutare online (cuvinte-cheie diferite).
Important e să reușească să răspundă întrebării în echipă. Avantajul primei
variante în care toți elevii răspund aceleași întrebări este că la ﬁnal puteți
compara rezultatele grupurilor de lucru.
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6. Înainte de asta, vorbiți despre căutarea avansată, despre faptul că rezultatele
obținute nu apar în ordinea relevanței informațiilor, despre felul în care algoritmii
selectează rezultatele căutării în funcție de diverse criterii. De exemplu,
rezultatele plătite apar în față.
7. Elevii au învățat deja cum să veriﬁce credibilitatea informațiilor și pot folosi
abilitățile obținute în activitățile anterioare și pentru acest exercițiu. Însă înainte
de a analiza și evalua conținuturile, elevii mai pot folosi și întrebările de mai jos
pentru a evalua credibilitatea sursei online pe care o accesează.

a. Ce indicii oferă denumirea domeniului sau URL-ul, adresa paginii
web? (site personal, al unei instituții, organizații etc.)
b. Cui aparține pagina web? Există date de contact? Apare numele
autorilor materialelor de pe website? (transparența autorilor și a
deținătorilor)
c. Este acest website actual? Când a fost actualizat, modiﬁcat sau
revizuit ultima dată?
d. Cât de ușor este să găsești informații pe acest website?
Funcționează toate legăturile online? După ce ieșiți de pe o pagină
puteți reveni ușor la ea?
e. Există publicitate pe site? Dacă da, atunci, cărui public țintă încearcă
să-i atragă atenția?
f. I se oferă publicității mai multă atenție decât conținutului propriu-zis
al siteului?
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APITOLUL

EDUCAȚIE CU MEDIA
PACHET DE ACTIVITĂȚI 9

Campionatul de argumentare și dezbatere
„ArguMedia” / Media Debate

PACHET DE ACTIVITĂȚI 10

Analiza logică a termenilor media

PACHET DE ACTIVITĂȚI 11

Reconstrucția unui argument prin „metoda celor 5 pași”

PACHET DE ACTIVITĂȚI 12
Jocul de cărți „Silogismus”

PACHET DE ACTIVITĂȚI 13
Jocurile persuasiunii

PACHET DE ACTIVITĂȚI 14

Trei competiții de antreprenoriat folosind media

PACHET DE ACTIVITĂȚI 15

Premiile pentru conștientizare socială
„Viral Short Awards”

PACHET DE ACTIVITĂȚI 16

Revista presei social-politice

PACHET DE ACTIVITĂȚI 17

Conferințele de ﬁlosoﬁe „Platon 2.1.”

PACHET DE ACTIVITĂȚI 18

Platforma de media, argumentare și implicare
socială „Acces Media”

PACHET DE ACTIVITĂȚI
Campionatul de argumentare și
dezbatere „ArguMedia” / Media Debate

9

Campionat de argumentare și dezbatere
ArguMedia / Media Debate

1. Public țintă:
• Inițial (în primul an), elevi din clasele de a IX-a, care studiază disciplina Logică,
argumentare și comunicare. Ulterior, succesiv, elevi din toate clasele de liceu, de la
toate specializările.
2. Timp:
• Între 8 și 20 de săptămâni sau compact în 2-3 zile (depinde de formatul ales, vezi
Fișa 9b). Inițial, campionatul se poate organiza în al doilea semestru, dar ulterior
se poate întinde pe tot anul.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• utilizeze metoda dezbaterilor în formatul World Schools.
• folosească metoda dezbaterilor în formatul World Schools pentru a aprofunda
cunoștințele de mass-media.
• utilizeze metoda dezbaterilor în formatul World Schools pentru a-și dezvolta
abilitățile de argumentare și vorbit în public.
4. Descrierea activităților:
• Organizarea unui campionat de dezbateri în formatul World Schools, pe teme
legate de mass-media, între diferite clase liceale la care profesorul de
socio-umane predă (sau nu doar). Este de recomandat ca, inițial, campionatul să
fie organizat numai între clasele de a IX-a la care profesorul predă, dar cu timpul
se poate organiza între toate clasele liceului. Fiecare clasă participă la campionat
cu o echipă formată din trei elevi.
• Trei formate posibile (vezi Fișa 9b pentru detalii):
- Format A. Liga dezbaterilor. Fiecare echipă joacă cu toate celelalte pe
parcursul a, de exemplu, 15 etape (dacă sunt 16 clase de liceu). Punctaj: 0
– pierzător; 1 – victorie. Echipa care obține cele mai multe puncte este
declarată campioană.
- Format B. Cupa ArguMedia - varianta scurtă. Echipele participă într-o
competiție organizată pe faza optimilor, faza sferturilor de finală, a
semifinalelor și a finalei.
- Format C. Cupa ArguMedia - varianta prelungită. Aceeași ca la B, dar se
întinde pe mai multe săptămâni. De asemenea, optimile (poate chiar și
sferturile) pot fi înlocuite cu faza grupe.
• Competiția se desfășoară conform regulilor dezbaterilor World Schools. Pentru
descrierea formatului de dezbateri World Schools, vezi Fișa 9a.
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5. Desfășurarea activităților
- În primul rând, în cazul în care nu ești familiarizat cu formatul de dezbateri World
Schools, citește Fișa de lucru 9a și un manual de dezbateri academice, precum cel scris de
echipa ARDOR.6
- La începutul anului școlar, vei face cunoscut programul campionatului
ArguMedia și perioada în care clasele se pot înscrie. Fiecare clasă înscrisă este
reprezentată de trei elevi care vor participa în dezbateri. Desigur, echipele se pot schimba
înainte de fiecare meci. Exemplu de program competițional se găsește în Fișa 9b. Este de
recomandat ca în primul an competiția să aibă loc numai între clasele de a IX-a care fac
Logică, argumentare și comunicare cu tine și pe care le poți pregăti. De asemenea, este de
recomandat să existe competiții „interne” între diferite echipe din aceeași clasă.
- Ideal ar fi să poți înființa un club de dezbateri în școala unde predai, care să
participe și la alte competiții de dezbateri din țară (sau chiar din străinătate).7 Unul dintre
avantajele constituirii unui club de dezbateri stă în faptul că, după o perioadă de timp,
elevii cu mai multă experiență din club pot deveni colaboratori sau chiar coordonatorii
propriu-ziși ai clubului și pot ajuta la gestionarea evenimentelor (arbitraj, training etc.)
- Indiferent dacă înființezi sau nu un club de dezbateri, este de recomandat ca în
primul an al competiției să prezinți formatul dezbaterilor World Schools tuturor elevilor
de clasa a IX-a care fac Logică, argumentare și comunicare cu tine și să faci câteva exerciții
de dezbatere cu ei pentru a le stârni interesul. Prezentarea formatului poate fi făcută chiar
la începutul anului, imediat după ce le spui elevilor tăi despre competiție. În fapt,
prezentarea formatului și exercițiile 1 și 2 de mai jos pot reprezenta chiar primele exerciții
pe care le faci cu elevii tăi de clasa a IX-a pentru a le stârni interesul pentru disciplina
Logică, argumentare și comunicare și pentru a le relata cum pot fi folosite aplicat
cunoștințele dobândite de-a lungul anului la această disciplină.
- Mai jos vom prezenta câteva idei de exerciții pe care le poți face cu elevii tăi, însă
mult mai multe exerciții și antrenamente pot fi făcute în cadrul clubului de dezbateri (după
un timp, organizate și gestionate de elevii cu mai multă experiență).
- Campionatul propriu-zis poate fi organizat în mai multe feluri. Vezi Fișa 9b pentru
câteva variante. Depinzând de posibilitățile logistice, meciurile pot fi organizate într-o
singură clasă sau în mai multe, după ore sau în zile de weekend etc. Cea mai avizată
persoană să stabilească detaliile logistice ești tu. Ideal, după organizarea clubului și
desfășurarea unui prim campionat, câțiva elevi vor putea să te ajute ca arbitri. Inițial, însă,
va trebui ca tu să arbitrezi toate meciurile. Detalii despre arbitraj se găsesc în materialele
ARDOR.
- Toate moțiunile dezbătute au legătură cu media. În felul acesta, prin
documentare serioasă (vezi pachetele de activități 2, 3, 4, 5 și 8) și dezbatere, elevii ajung
să-și dezvolte cunoștințele despre media. De pildă, prin documentarea moțiunilor „SUA
sunt îndreptățite să interzică platforma TikTok din cauza riscurilor de securitate” sau
„Google ar trebui să refuze colaborarea cu guvernul Chinei dacă aceasta presupune
cenzurarea rezultatelor afișate” elevii ajungă să se documenteze cu privire la diferite
6 Care poate ﬁ găsit la acest link: http://ardor.org.ro/resurse/#debateri. Vezi site-ul ARDOR din
bibliograﬁe. 7 Documente și instrucțiuni pentru constituirea unui club de dezbateri aﬁliat ARDOR
(Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) pot ﬁ găsite pe site-ul ARDOR: http://ardor.org.ro/
kit-start-club-debate/.
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platforme media, legislații în domeniu și argumente relevante. Desigur, moțiunile pot să ﬁe
și mai simple/scurte, dar documentarea temeinică este întotdeauna esențială!
- Unele dintre moțiuni vor ﬁ anunțate din timp (mai ales cele care presupun mai
multă documentare), astfel încât elevii să poată să se pregătească, în timp ce altele pot ﬁ
impromptu (anunțate cu doar o oră înainte de meci). Este de recomandat ca la început
toate moțiunile să ﬁe anunțate dinainte și să nu existe mai mult de 2-3 moțiuni pe
campionat (aceeași moțiune poate ﬁ dezbătută și în faza grupelor și în ﬁnală, de exemplu).
Competițiile de dezbateri sunt de obicei organizate în acest fel. Pentru o listă de moțiuni
posibile (dar tu poți crea noi moțiuni singur) vezi site-ul Debatepedia.8
- Campionatul de dezbateri se termină, desigur, cu o echipă câștigătoare. Pe lângă
topul echipelor, este de recomandat să oferi și premii individuale pentru cel mai bun
vorbitor (debater) pe baza punctajelor oferite de arbitri.
- Dezbaterile academice dezvoltă abilități foarte diverse, de la abilitatea de a vorbi
în public și de a persuada, la abilități de documentare, de construcție de argument și de
evaluare a unui argument. Tocmai în acest sens, recomandăm ca multe activități din acest
capitol să ﬁe conectate de campionatul de dezbateri. De pildă, temele discutate în cadrul
orelor de Sociologie la activitatea numită „Revista presei social-politice” pot deveni
moțiuni pentru campionat sau moțiuni de pregătire pentru campionat. Multe dintre
exercițiile din pachetul de activități 10 sau 11 sunt foarte utile pentru pregătirea pentru
campionatul de dezbateri. De asemenea, abilitățile dezvoltate prin dezbateri pot ﬁ
folosite la multe alte activități prezentate aici. Recomandăm deci o abordare
interdisciplinară și transversală în ceea ce privește toate activitățile prezentate în acest
caiet.

Exercițiul 1. Prezentarea concursului
• (30 de min) În chiar prima oră de curs la Logică, argumentare și comunicare, după
introducere, prezentarea materiei, a programului disciplinei și a metodelor de
evaluare, povestește-le elevilor tăi despre concurs și dă-le Fișa de lucru 9a.
Parcurgeți-o împreună și folosește-te de tablă pentru a prezenta formatul
dezbaterilor World Schools.
• (5 min) La sfârșitul orei, ajută elevii să formeze echipe de câte trei persoane (cu
posibila excepție a unei echipe, desigur, în funcție de numărul de elevi). Spune-le
elevilor să se uite acasă peste materialele introductive despre dezbaterile World
Schools ale ARDOR9 și spune-le să pregătească o dezbatere pentru ora
următoare pe o temă (moțiune) aleasă în prealabil. Jumătate dintre echipe va
pregăti o poziție aﬁrmatoare (Guvern / Parlament), iar cealaltă jumătate o poziție
negatoare (Opoziție).

8 Debatepedia: http://dbp.idebate.org/ro/index.php/Teme_de_Dezbateri. O altă sursă bună (în limba engleză):
https://www.procon.org/. În general însă îți recomandăm să construiești singur moțiuni care să se potrivească cu
elevii tăi și cu obiectivele învățării.
9 De la linkul http://ardor.org.ro/resurse/#debateri.
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Exercițiul 2. Prima dezbatere (50 de min)
• În a doua oră de curs la Logică, argumentare și comunicare (desigur, exercițiile
de aici pot avea loc oricând altcândva, dar noi recomandăm să începeți chiar
semestrul cu ele), vei organiza prima dezbatere demonstrativă, pe care elevii tăi
au pregătit-o deja în prealabil.
• Pe baza voluntariatului, sunt selectate două echipe, una a Guvernului și una a
opoziției. Tu vei prezenta ﬁecare moment al dezbaterii, pe rând, ilustrând ﬁecare
etapă cu o demonstrație din partea echipelor selectate. După ﬁecare discurs, vei
face o pauză pentru a explica ce s-a întâmplat și pentru a face observații despre
cum ar trebui să se deruleze dezbaterea. Propriu-zis, aceasta este o dezbatere
demonstrativă, pentru a explica aplicat modul de desfășurare al unei
dezbateri.10
Exerciții suplimentare.
• Exerciții despre diferite elemente ale unei dezbateri se găsesc în Manualul
elevului pentru disciplina opțională Dezbatere, oratorie și retorică (Beteringhe et
al 2016).11
• Le menționăm aici pentru că ele pot ﬁ făcute atât la orele de Logică,
argumentare și comunicare, cât și la întâlnirile clubului de dezbateri.
• Exercițiile pe care le recomandăm:
- Construcția de argumente SEXII (Beteringhe et al 2016, pp. 13-21)
- Contraargumentare (Beteringhe et al 2016, pp. 34-36)
- Documentarea (Beteringhe et al 2016, p. 57). Vezi pachetele de activități
2 și 3.
- Etica în dezbateri (Beteringhe et al 2016, pp. 62-65)
- Consemnarea dezbaterii (Beteringhe et al 2016, p. 71)
- Elemente de format (Beteringhe et al 2016, pp. 94-95)
• Alte exerciții utile pregătirii pentru dezbateri se găsesc în pachetele de activități
2, 8, 10, 11, sau 13.

10 Alte exemple de dezbateri: https://www.youtube.com/results?search_query=exemplu+dezbatere
+ardor,. 11 http://ardor.org.ro/wp-content/uploads/2016/05/Dezbatere-Oratorie-si-Retorica-online.pdf.
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Fișa de lucru 9a

Formatul dezbaterilor World Schools
• Dezbaterile World Schools se poartă între două echipe: Guvernul (echipa afirmatoare,
echipa pro etc.) și Opoziția (echipa negatoare, echipa contra etc.). Fiecare echipă are trei
vorbitori (debateri), care vorbesc pe rând, în ordine alternativă, începând cu echipa
guvernului.
• Primele șase discursuri sunt discursuri constructive, în care se construiesc și se atacă
argumente, iar ultimele două discursuri sunt discursuri conclusive, în care se rezumă din
perspectiva propriei echipe ce s-a discutat (persoana care susține discursul conclusiv este
primul sau al doilea vorbitor).
• În competițiile oficiale, discursurile constructive durează 8 minute (pentru început pot fi
reduse la 6 sau la 4 minute). Discursurile conclusive durează 4 minute (dar pot fi reduse în
primă instanță).
• Fiecare echipă construiește un caz, constituit din mai multe argumente, pentru a susține
poziția asumată. Timpul de pregătire pentru construirea cazurilor (înainte de dezbatere)
variază: pentru unele moțiuni anunțate dinainte, pregătirea poate dura câteva săptămâni.
Pentru moțiunile impromptu, pregătirea durează o oră. Competițiile oficiale de obicei
combină cele două tipologii.
• Vorbitorii pot interveni în timpul discursurilor echipei adverse folosind așa-numitele
„punct de informare”. Intervențiile nu sunt permise în timpul discursurilor conclusive.
Guvern 1
(8 min)

Opoziție 1
(8 min)

Guvern 2
(8 min)

Opoziție 2
(8 min)

Guvern 3
(8 min)

Opoziție 3
(8 min)

Reply
Guvern
(4 min)

Reply
Opoziție
(4 min)

Intro

Intro

Intro

Intro

Intro

Intro

Intro

Intro

Definiții

Opțional:
Răspuns la
definiții

Opțional:
Răspuns la
definiții

Opțional:
Răspuns la
definiții

Opțional:
Răspuns la
definiții

Opțional:
Răspuns la
definiții

Diviziunea
cazului
echipei și a
discursului
propriu

Diviziunea
cazului
echipei și a
discursului
propriu

Diviziunea
discursului
propriu

Diviziunea
discursului
propriu

Diviziunea
discursului
propriu

Diviziunea
discursului
propriu

Diviziunea
discursului
propriu

Diviziunea
discursului
propriu

Argumentare

Contraargumentare

Resusținere

Resusținere

Resusținere

Resusținere

Rezumare
dezbatere

Rezumare
dezbatere

Argumentare

ContraContraContraContraargumentare argumentare argumentare argumentare

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Argumentare Argumentare Argumentare
Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

Concluzie /
Rezumarea
discursului
propriu

• Tabelul de mai sus (bazat pe Beteringhe et al. 2016, p. 91) rezumă ordinea vorbitorilor
în formatul dezbaterilor World Schools și elementele discursurilor. Mult mai multe detalii
despre formatul World Schools, despre rolurile vorbitorilor, despre arbitraj și despre
pregătirea dezbaterilor găsiți în Beteringhe et al. 2016 (vezi mai ales capitolul „Elemente
de format”, pp. 80-95).
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Fișa de lucru 9b

Variante de format pentru campionatul „ArguMedia”
Varianta A. Liga dezbaterilor
• Fiecare echipă joacă cu fiecare.
• Se acordă 0 puncte pentru eșec și 1 punct pentru victorie.
• Echipa cu cele mai multe punct câștigă campionatul.
• Se joacă pe etape și ordinea meciurilor se trage la sorți.
• De preferat după ce clubul de dezbateri dobândește experiență și sunt suficienți
elevi care pot arbitra alături de tine.
Varianta B. Cupa dezbaterilor, varianta condensată - 2-3 zile
• Se organizează faza optimilor (16 echipe), a sferturilor (8 echipe), a semifinalelor
(4 echipe) și faza finalei (2 echipe).
• Exemplu de organizare:

Clasa a XI-a A

Clasa a IX-a C

Clasa a X-a D

Clasa a X-a C

Clasa a XII-a B

Clasa a XI-a D

Clasa a IX-a A

Clasa a IX-a B

Clasa a X-a A

Finalista 1

Finalista 2

Clasa a XII-a C

Clasa a IX-a D

Clasa a XI-a B

Clasa a XII-a A

Clasa a XII-a D

Clasa a XI-a C

Echipa câștigătoare

Clasa a X-a B

Varianta C. Varianta mixtă. Cupa dezbaterilor, varianta prelungită - 12 săptămâni
• Structura este aceeași ca în varianta B, dar se întinde pe mai multe săptămâni
• Fazele optimilor / sferturilor pot fi înlocuite (amândouă sau doar una dintre ele)
de grupe, de unde acced mai departe fie primele două echipe fie doar prima, pe
același model de punctaj ca în varianta A.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Analiza logică a termenilor

10

Analiza logică a termenilor

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitățile de
învățare „Termenii” și „Deﬁnirea și clasiﬁcare”.
2. Timp:
• Între 3 și 4 ore.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• rezolve exerciții cu termeni, deﬁniții și clasiﬁcări, în urma reﬂecției asupra
propriului consum media12
• identiﬁce și clasiﬁce termeni folosindu-se de exemple concrete din experiențele
lor de viață cu diferitele media.
• identiﬁce diferite caracteristici ale termenilor și raporturi logice între termeni în
diverse media (știri, melodii etc.).
• analizeze utilizarea deﬁnițiilor în contexte concrete de viață (citirea „Termenilor
și condițiilor” etc.).
4. Descrierea activităților:
• Exercițiile din acest pachet de activități diferă de celelalte de până acum în
măsura în care nu sunt legate de un tip de activitate autonomă (de exemplu, un
campionat de dezbateri). Aceste exerciții sunt punctuale și reprezintă o ilustrație
a felului în care elemente media pot fi folosite pentru a dezvolta competențele
specifice menționate în programa școlară a disciplinei Logică, argumentare și
comunicare.
• În acest sens, te încurajăm să folosești aceste exerciții ca model pentru activități
și în cadrul altor unități de învățare, atât la Logică, cât și la alte materii.
• Majoritatea exercițiilor de aici sunt interactive și presupun colaborarea și lucrul
în echipă, dar și competiție între echipe. Toate exercițiile apelează la media
folosite de elevi (muzică, filme, jocuri).
5. Desfășurarea activităților
Exercițiile următoare pot fi făcute la orice moment în cadrul unităților de învățare
„Termenii” și „Definirea și clasificarea”.

12 Vezi și pachetul de activități 1, mai ales jurnalul consumatorului de media.
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Exercițiul 1. Spune-mi ce termeni folosești ca să-ți spun cine ești.

• Proiectează sau oferă elevilor tăi o listă cu următoarele titluri din mass-media:
1. „Fost președinte RADET, despre căldura din București, la iarnă: Ce se
poate face repede? Putem face o rugăciune” Digi24.ro, 09.10.2020.
2. „De ce Nicolae Ceaușescu l-a transformat pe Moș Crăciun în Moș
Gerilă. Cum arăta bradul în perioada comunistă” Playtech.ro, 19.12.2019.
3. „Piton birmanez uriaș, prins de vânători de șerpi: ‘Nu am mai văzut o
reptilă atât de mare, îmi tremurau mâinile!’” Digi Animal World.
4. „Dumnezeul bețivilor! A scăpat teafăr din acest accident! Martorii l-au
găsit mâncând sticksuri Citeşte întreaga ştire: Dumnezeul bețivilor! A
scăpat teafăr din acest accident! Martorii l-au găsit mâncând sticksuri”
Libertatea, 23.10.2016.
5. „Risc de pierdere a pensiei de urmaș, de la 1 octombrie. Ce trebuie să
facă beneficiarii”
• Fie î n echipe sau individual, cere-le elevilor să răspundă la următoarele
întrebări:
a) Precizați tipul termenilor subliniați din titlurile de mai sus conform criteriilor
de clasificare a termenilor din punct de vedere intensional.
b) Precizați tipul termenilor subliniați din titlurile de mai sus conform criteriilor
de clasificare a termenilor din punct de vedere extensional.
c) Alegeți un titlu și reformulați-l folosind un termen care este clasificat din
punct de vedere intensional și extensional în exact același mod ca termenul
subliniat, dar care nu este sinonim cu termenul subliniat.
• Exe rcițiul poate fi făcut și cu titluri de melodii, de cărți, de filme etc.
• Poț i să le dai fișe cu tabelul de mai jos (în care trebuie să marcheze cu un x
categoria relevantă), pentru ușurarea activității de la a) și b):

TERMENUL
Intensional

Extensional

absolut

abstract

pozitiv

simplu

vid

singular

colectiv

vag

relativ

concret

negativ

compus

nevid

general

distributiv

precis
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Exercițiul 2. Cine știe mai multe melodii?
• Formează echipe de câte 3 persoane
• Scrie pe tablă sau proiectează trei clase de termeni (de exemplu, abstract pozitiv
vid)
• (5 min) Cere elevilor să găsească în 5 minute cât mai multe titluri de melodii care
să conțină termeni care se încadrează în categoriile menționate de tine. Elevii se
pot folosi de telefoane mobile.
• (5 min) După 5 minute (sau 10, tu decizi), cere elevilor să spună câte titluri au
găsit. Echipa cu cele mai multe titluri corecte câștigă mini-concursul, dacă
răspunsurile lor sunt corecte (le vei cere, desigur, să prezinte clasei rezultatele
căutării lor)
• Opțional: ai putea să oferi un premiu simbolic sau bomboane câștigătorilor.
• Exercițiul se repetă cu alte exemple.

Exercițiul 3. Mima termenilor.
• Împarte clasa în două echipe mari (echipa „verde” de la perete, echipa „roșie” de
la ferestre)
• Scrie pe tablă 3 clase de termeni (de exemplu, abstract pozitiv vid)
• (2 min) Una dintre echipe trebuie să aleagă un termen care întrunește
caracteristicile enunțate de tine. Această echipă va transmite (în șoaptă / în scris,
fără ca ceilalți colegi ai echipei adverse să audă) termenul ales reprezentantului
echipei adverse.
• (1 min) Acesta din urmă va trebui apoi să mimeze termenul într-un minut echipei
sale (fără să vorbească, doar prin semne și limbajul trupului). Echipa sa are un
minut la dispoziție să ghicească termenul.
• Procedura se repetă inversându-se rolurile.
• O alternativă este ca, în loc de mimă, elevii să deseneze pe tablă ﬁguri care să-i
ajute pe colegii de echipă să ghicească termenul (fără să folosească cuvinte,
desigur).13
Exercițiul 4. Raporturi logice în versuri.
• Formează echipe de câte 3 elevi.
• Notează pe tablă 2 tipuri de raporturi logice între termeni. De exemplu,
raporturile de încrucișare și de contrarietate.
• (5 min) Cere-le elevilor să găsească cât mai repede cu putință o melodie a cărei
versuri conține termeni diferiți aﬂați în raporturile logice menționate. De
exemplu, melodia „Vama Veche” a trupei Vama Veche conține următoarele
versuri: ”Se poate să ﬁe zi / Se poate să ﬁe noapte / Se poate să ﬁe vară / La fel
8 Un exemplu amuzant: https://www.youtube.com/watch?v=X_kuC35F06E&ab_channel=SaturdayNightLive.
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cum iarnă poate ﬁ / Nisipul să ﬁe ud / Iar marea, un pic amară”. Melodia are atât
termeni care se aﬂă în raport de încrucișare („ud” și „amar”), cât și în raport de
contrarietate („vară” și „iarnă”).
• Elevii ar trebui să anunțe când găsesc melodia care respectă condițiile date, iar
tu vei nota ordinea în care au ridicat mâinile.
• (5 min) După ce te asiguri că suﬁciente echipe au găsit o astfel de melodie, rogi
un reprezentant al celei mai rapide echipe să prezinte răspunsul lor, pe care îl
veriﬁci cu restul clasei. Dacă prima echipă a comis o greșeală, veriﬁci
răspunsurile următoarei cea mai rapidă echipă.
• Câștigătorul (cea mai rapidă echipă care dă răspunsul corect) primește un cadou
simbolic.
• Exercițiul se poate repeta de câte ori este nevoie, adăugând raporturi logice
până ajungi la toate cele 5 raporturi logice posibile.
Exercițiul 5. Deﬁniții, termeni și condiții.
• Formează echipe de câte 3-4 elevi.
• (3 min) Cere ﬁecărei echipe să găsească pe telefoane în trei minute o listă cu
„Termeni și condiții” ai unui produs de pe internet (sau ai unei aplicații de pe
telefon). Cere apoi echipelor să prezinte clasei ce produse au ales, pe care le
notezi pe tablă pentru evidență.
• (3 min) Discută cu elevii despre conceptul de „Termeni și condiții” și întreabă-i de
ce un asemenea document este important și ce experiențe au avut ei cu
asemenea documente. Discută cu ei care este rolul deﬁnițiilor într-un astfel de
document.
• (7 min) Cere echipelor să extragă trei deﬁniții din documentul de „Termeni și
condiții” pe care l-au găsit și să le scrie în tabelul alăturat, notând de asemenea
tipul de deﬁniție care se aplică:

Deﬁniendum

Deﬁniens

Tip de deﬁniție (după
procedura de
deﬁnire)*
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Erori în deﬁnire
(dacă se aplică)

• (7 min) Opțional. Cere-le să se gândească ei la un produs pe care îl vând și
trebuie să scrie o listă de „Termeni și condiții”. Cere-le să creeze o definiție care
respectă toate regulile unei definiții corecte, apoi să creeze o definiție care
încalcă două dintre reguli.
• După ambele exerciții, o persoană din fiecare echipă care dorește prezintă
propunerile echipei sale.
Exercițiul 6. Deﬁnirea în dezbaterile World Schools.
• Exercițiul acesta funcționează foarte bine dacă vei organiza și campionatul de
dezbateri din Pachetul de activități 1 de mai sus.
• În dezbaterile World Schools, definirea termenilor este foarte importantă
pentru cursul dezbaterii și uneori se ajunge la dispute pe definiții (mai ales la
primii vorbitori ai fiecărei echipe). Discută despre această problemă cu elevii tăi
și despre diferite abordări pentru a o evita.
• Împarte clasa în două echipe (echipa Guvernului și echipa Opoziției).
• Alege o moțiune pentru dezbatere și scrie-o pe tablă. De exemplu, „Știrile
despre sport ar trebui să prezinte în mod egal știri despre sporturi de femei și s
porturi de bărbați”.
• (5 min) Cere fiecărei echipe să definească termenii pe care ei îi consideră centrali
în moțiune.
• (3 min) Roagă reprezentanți ai ambelor echipe să scrie definițiile la care au ajuns,
fiecare în câte un colț al tablei (pe câte o tablă), și să le prezinte clasei apoi.
• (3 min) Împreună cu toată clasa, comparați definițiile. Dacă există un conflict,
încercați să identificați sursa diferențelor. Găsiți o modalitate de soluționare a
conflictului.
• Repetați exercițiul cu alte moțiuni.
Exercițiul 7. Rezolvă dezacordul.
• Exercițiul 3 este o variație a exercițiului 6. În fapt, este oglinda acestui exercițiu.
De data aceasta se pornește de la argumente și se ajunge la definiții.
• Scrie o moțiune pe tablă. De exemplu, „Autoreglementarea este cel mai bun
mod de a controla standardele publicitare”.
• Prin ridicarea mâinii, sondează câți elevi sunt de acord cu moțiunea, câți sunt în
dezacord și câți se abțin. Formează trei echipe separate pe baza acestui sondaj.
• (5 min) Roagă fiecare echipă să se gândească la un argument pentru care (i) sunt
de acord cu moțiunea, (ii) sunt în dezacord cu moțiunea, (iii) se abțin.
• (5 min) Fără să îi întrebi încă ce argument au elaborat, cere fiecărei echipe să
scrie o definiție pentru termenii centrali ai moțiunii. De exemplu, pentru
„autoreglementare”, „control”, „standard publicitar”.
• (5 min) Cere reprezentanților fiecărei echipe să-și prezinte argumentele și
definițiile. La acest exercițiu foile de flipchart ar fi cele mai utile, dar se poate
folosi și tabla.
• (5 min) Comparați foile de flipchart și discutați despre legăturile dintre argu-
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mente, definiții și poziționări. Dezbateți informal moțiunea.
• Sondează din nou câtă lume e în dezacord.
Exercițiul 8. Clasiﬁcă formațiile.
• Roagă clasa să numească formații muzicale, pe care apoi le notezi pe tablă - până
ajungi la 25.
• Formează echipe de câte 3-4 persoane.
• (5 min) Cere elevilor din fiecare echipă să clasifice formațiile muzicale listate și să
deseneze un arbore al clasificării pe o foaie de flipchart, specificând criteriul
clasificării.
• Toate foile de flipchart sunt lipite pe perete și sunt comparate.
• (5 min) Discută despre posibilele diferențe dintre fișele realizate și cere elevilor
să justifice procedeul de clasificare ales.
Exercițiul 9. În ce categorie e ﬁlmul tău preferat?
• Muncă individuală.
• Roagă fiecare elev să noteze filmul său preferat și să identifice trei categorii /
clase în care filmul se încadrează (film horror, film francez, film de autor etc.) și
să numească criteriul clasificării.
• Pe bază de voluntariat, întreabă-i pe elevi ce au scris și discutați cu restul clasei.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Reconstrucția unui argument prin
„metoda celor 5 pași”

11

Reconstrucția unui argument
prin „metoda celor 5 pași”

1. Public țintă:
• Elevi din toate clasele de liceu.
• Foa rte aplicat: elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și
comunicare, unitatea „Argumentarea și structura sa”.
2. Timp:
• Pentru elevii de a IX-a, între 2 și 3 ore.
• Pentru ceilalți elevi, depinde de cât timp profesorul este dispus să folosească.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• identiﬁce structura argumentativă a unui text în urma unei lecturi critice
• explice argumente complexe în termeni simpli și clar de înțeles și pentru un
neinițiat.
• găsească cea mai simplă structură argumentativă prin care să reconstruiască un
argument.
• identiﬁce asumpțiile (premisele implicite) ale unui argument.
• construiască propriile sale argumente folosindu-se de „metoda celor 5 pași”
inversată.
4. Descrierea activităților:
• Metoda celor 5 pași este un algoritm - credem noi, intuitiv - de analiză și
reconstrucție de argument care se poate dovedi foarte util pentru a deconstrui și
a înțelege texte argumentative din media, pentru informare și documentare, dar
și pentru multe discipline la care elevul trebuie să înțeleagă argumente
complexe.
• Fișa de lucru 11a oferă mult mai multe detalii despre cei 5 pași, dar iată-i aici:
- Pasul 1. Citește articolul. Identifică structura articolului.
- Pasul 2. Identifică teza argumentului de reconstruit.
- Pasul 3. Citește argumentul de câteva ori. Explică-l „în propriile cuvinte”.
- Pasul 4. Scrie cea mai simplă structură de argument care poate organiza
rezultatele pasului 3.
- Pasul 5. Asigură-te că reconstrucția simplificată este fidelă. Adaugă
premise dacă e nevoie.
• În continuare, vom prezenta o serie de exerciții care dezvoltă abilitatea de a
folosi metoda ușor și rapid.
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5. Desfășurarea activităților

Exercițiul 1. Care-i ideea?
• Distribuie elevilor Fișa de lucru 11a. Explică importanța reconstrucției de
argumente și prezintă-le cei 5 pași ai unei reconstrucții din fișă.
• (10 min) Oferă elevilor câte un articol de presă. Începe cu articole scurte, dar
apoi tot mai lungi și mai complexe. Cere-le să citească articolul apoi să scrie pe o
foaie de hârtie ideea principală. Colectează toate foile, citește-le, apoi discutați.
Exercițiul 2. Desenează structura.
• Formează echipe de câte 3-4 elevi.
• (5 min) Roagă toți elevii să citească un articol structurat.
• (10 min) Cere elevilor să noteze pe o foaie de flipchart (i) ideea principală a
articolului și (ii) structura sa. Elevii ar trebui să descrie fiecare parte prin propoziții
scurte, la obiect („în prima parte, autorul descrie…”) sau prin cuvinte cheie.
• (7 min) Lipește toate foile de flipchart pe un perete și discutați asemănările și
mai ales deosebirile dintre structurile reconstruite. Decideți împreună care este
structura propriuzisă a articolului.
• Repetați exercițiul de câte ori este nevoie.
Exercițiul 3. Care-i teza?
• Caută în prealabil un articol jurnalistic în care se găsește cel puțin un argument.
Platforma Contributors este o bună resursă pentru acest exercițiu.14
• Formează echipe de câte 3-4 persoane.
• (5 min) Cere elevilor să identifice și să sublinieze indicatori ai argumentării în
textul dat.
• (5 min) Roagă-i apoi să discute între ei care ar putea să fie argumentul semnalizat
de respectivii indicatori și să noteze teza argumentului.
• (5 min) Cere câtorva elevi să prezinte ce au făcut, iar apoi discută cu toată clasa.
Au identificat cu toții aceleași argumente? Compară formulările tezelor.
Exercițiul 3. Telefonul fără ﬁr.
• Alege între 10 sau 5 elevi (depinde de cât timp ai la dispoziție și de cât de repede
merge).
• (5 min) Transmite-i primului elev (elevul 1) o fișă cu un un articol și cu un
argument în formă brută subliniat. Cere-i să se gândească cum ar explica acest
argument unui copil sau bunicii folosind cele mai simple și mai clare formulări și să
noteze câteva lucruri pe care le-ar spune.
• Dintre cei 9 elevi rămași, cere unuia să rămână în clasă și roagă pe ceilalți 7 să
aștepte pentru o secundă pe hol, pentru a nu auzi ce se vorbește în clasă (sau
oriunde altundeva unde nu pot auzi și nu pot deranja alte activități).

14 Platforma Contributors: https://www.contributors.ro/.
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• (1 min) Elevul rămas în clasă, elevul 2, joacă rolul „bunicii” și ascultă descrierea
argumentului de către elevul 1, notându-și ideile principale.
• (1 min) Elevul 2 preia apoi rolul vorbitorului iar elevul 3 este invitat în clasă
pentru a juca la rândul său rolul „bunicii”. Elevul 2 îi relatează conținutul
argumentului în propriile cuvinte, folosindu-se de notițe.
• (n min) Elevul 3 preia apoi rolul vorbitorului iar elevul 4 pe cel al bunicii. Etc.
• (3 min) La final, după ce telefonul fără fir se încheie cu ultimul elev, argumentul
este prezentat întregii clase, iar prin discuții se ajunge la o formă de reconstrucție
mai stabilă.
• Chiar dacă primele încercări ale jocului elevii îl pot percepe ca pe o activitate pur
distractivă, cu timpul încearcă să direcționezi motivația elevilor înspre a reuși să
transmită ce li se comunică mult mai precis.
Exercițiul 4. Argument simpliﬁcat.
• (Recomandăm să faceți acest exercițiu după ce elevii ajung să cunoască deja
câteva forme de argumentare)
• (3 min) Formează echipe de câte 5-6 elevi. Oferă fiecărei echipe un argument
brut de reconstruit. Fiecare echipă trebuie să noteze câteva idei astfel încât să
prezinte argumentul unei „bunici” (o persoană care nu știe despre ce este
subiectul).
• (3 min) Câte un elev din fiecare echipă prezintă argumentul în fața clasei ca în
fața unei „bunici”. Rolul „bunicii” poate fi jucat de profesor.
• (3 min) Ceilalți elevi lucrează împreună pentru a identifica cea mai simplă
structură argumentativă care cuprinde argumentul prezentat în fața clasei.
Argumentele sunt scrise pe foi de flipchart.
• (5 min) Foile sunt lipite pe un perete și se discută despre asemănări și deosebiri.
Identificați apoi împreună cea mai bună și mai elegantă reconstrucție.
• Exercițiul se repetă pentru toate argumentele celorlaltor echipe.
Exercițiul 5. Găsește asumpția.
• O parte importantă din reconstrucția argumentelor este identificarea
asumpțiilor (a premiselor neexprimate în argument). Exercițiul se poate face fie pe
echipe fie individual. Alege unul sau mai multe dintre următoarele argumente,
care sunt vehiculate adesea în mass-media și în noile media:
1. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie trebuie să apară explicit în
Constituție. Trei milioane de români susțin căsătoria exclusiv dintre un
bărbat și o femeie.
2. Avortul nu ar trebuie să fie legal. O viață nenăscută este tot viață.
3. Guvernul trebuie să acționeze pentru reforma sănătății. Majoritatea
oamenilor nu beneficiază de servicii de calitate sau trebuie să plătească
mulți bani pentru acestea.
4. Femeile ar trebui să aibă dreptul la avort. Integritatea fizică e un drept al
omului.
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5. Imigranții subminează economia națională, deoarece aceștia preferă să
lucreze fără contract de muncă.
6. Muncă la negru ar trebui să ﬁe legală. Este dreptul ﬁecărei persoane să
aleagă dintre bani mai mulți și asigurări de la stat.
7. Pedeapsa cu moartea ar trebui să ﬁe legală. Unei vieți luate i se poate
face dreptate doar cu o altă viață.
8. Nudismul ar trebui permis peste tot. Condiția naturala a corpului uman
nu reprezintă ceva ofensiv.
9. Muzica electronică nu este muzică, pentru că nu necesită ani de practică
și studiu necesari unui muzician pentru a produce muzică.
• (10 min) Cere elevilor să (i) identiﬁce concluzia și premisele explicite ale
argumentului, (ii) scrie forma standard a argumentului (prima oară premisele, apoi
concluzia), (iii) identiﬁce o asumpție care ar facilita legătura dintre premisele
explicite și concluzie. După rezolvarea exercițiului, soluțiile sunt discutate cu
restul clasei.
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Metoda celor 5 pași

Pasul 1.
Citește textul. Identiﬁcă structura textului.
• Lectura critică și activă a unui articol, al unui eseu sau al unei cărți de
specialitate este mult diferită de lectura unui text de beletristică. Lectura critică
nu presupune simpla parcurgere a textului, ci în primul rând urmărirea structurii
interne (de cele mai multe ori, citirea ﬁecărei propoziții în parte nu este necesară).
• Este extrem de important, așadar, ca cititorul să-și ia notițe pe text sau să-și facă
o hartă mentală a structurii textului, pentru a-i înțelege logica internă.
• Astfel, un cititor critic ar trebui să identiﬁce unde este prezentată teza textului,
unde sunt argumentele, care sunt exemplele care ilustrează diferitele componente
ale argumentului etc. Mare parte dintr-un text argumentativ nu este de fapt
constituită din argumente propriu-zise, ci oferă contextul și prezintă impactul
diferitelor argumente. Cititorul critic trebuie să identiﬁce toate aceste părți.
• Atenție! Nu toate textele ne-beletristice sunt texte argumentative. Textele
argumentative sunt cele care urmăresc să arate adevărul unei aﬁrmații prin
indicarea unor temeiuri epistemice.
Pasul 2.
Identiﬁcă teza argumentului de reconstruit.
• Teza unui argument, sau concluzia argumentului, este propoziția pe care
argumentul se presupune că o întemeiază. ATENȚIE. Teza argumentului este
diferită de teza articolului. De cele mai multe ori, un text argumentativ conține
mai multe argumente.
• Pentru a identiﬁca teza, se recomandă urmărirea indicatorilor de concluzie („prin
urmare”, „în consecință”, „astfel”, „așadar” etc.) dar și a indicatorilor de premisă
(„deoarece”, „pentru că” „dat ﬁind faptul că” etc.)
• Uneori teza unui argument nu este prezentată explicit, ci trebuie dedusă din
felul în care e structurat argumentul. Este de aceea important ca cititorul să
citească de mai multe ori argumentul pentru a-i înțelege logica internă.
Pasul 3.
Citește argumentul de câteva ori. Explică-l „în propriile cuvinte”.
• De multe ori, elevii se blochează atunci când trebuie să discute argumente,
pentru că au impresia că acestea sunt prea complicate și imposibil de „tradus”
într-un limbaj cotidian. În fapt, aducerea lor la nivelul înțelegerii comune este
marca adevăratei înțelegeri.
• A explica argumentul „în propriile cuvinte”, sau a-l explica ca și cum i-ai „vorbi
unui copil de cinci ani” înseamnă de fapt a-l internaliza. Termenii tehnici inițiali vor
reapărea în reconstrucția argumentului la pasul 5. Pentru moment, lucrul cel mai
important este internalizarea.
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Pasul 4.
Scrie cea mai simplă structură de argument care poate organiza rezultatele pasului 3.
• Un pas evitat din nou de multă lume este cel al simplificării structurii unei
reconstrucții. Suntem conștienți că argumentul din fața noastră este unul complex
și deci avem impresia că am comite o greșeală de nepermis dacă am folosi, de
pildă, un simplu ponendo ponens pentru a-l reconstrui.
• Numai că tocmai în simplificarea aceasta constă o reconstrucție de succes.
Identificarea structurii logice de bază a unui argument permite abstractizarea față
de toate elementele de surplus, precum și analiza în adâncime a structurii
argumentative. De multe ori, afirmațiile dintr-un argument prezentat într-o formă
brută nu sprijină direct concluzia finală a argumentului, ci câte o premisă
fundamentală / concluzie intermediară. Fără procedeul simplificării, un cititor
neinițiat ar putea să se piardă în acest desiș argumentativ. Tocmai de aceea, este
important să păstreze mereu în minte care este ținta finală a argumentului (teza)
și care este strategia mare, simplificată, prin care autorul urmărește să ajungă
acolo.
Pasul 5.
Asigură-te că reconstrucția simpliﬁcată este ﬁdelă. Adaugă premise dacă e nevoie.
• Pasul 5 asigură că temerile care au urmărit pașii 3 și 4 sunt rezolvate. Acum este
momentul fidelității, când atât termenii tehnici, cât și premisele neexprimate sunt
puse în valoare. O reconstrucție fidelă a unui argument respectă atât structura
formală cât și conținutul material al argumentului de reconstruit.
• Adus la forma clasică - premise prima oară, apoi concluzia - reconstrucția
argumentului după pasul 5 poate fi analizată și evaluată critic, atât pentru
validitatea argumentului, cât și pentru adevărul premiselor care îl constituie.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Jocul de cărți „Silogismus”

12

Jocul de cărți „Silogismus”

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare, unitatea de
învățare „Silogismul”.
2. Timp:
• Între 2 și 3 ore. Jocul, odată învățat, poate ﬁ jucat și în afara orelor. Dar ar ﬁ util
să se organizeze câteva runde în timpul orelor. Recomandarea noastră este chiar
organizarea unui campionat, care poate dura 3-4 ore.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• identiﬁce structura unui silogism și poziția termenilor minor, major și mediu
printr-o activitate interactivă.
• identiﬁce cele patru ﬁguri silogistice și modurile silogistice valide.
• utilizeze denumirile mnemotehnice ale modurilor silogistice valide cu ușurință.
• aplice regulile generale ale silogismului pentru determinarea modurilor
silogistice valide.
4. Descrierea activităților:
• „Silogismus” este un joc de cărți bazat pe structura jocului Kemps, originar din
Brazilia. Regulile jocului se găsesc în Fișa de lucru 12a.
• „Silogismus” este gândit pentru a fi folosit după ce le prezinți elevilor tăi
structura silogismului, cele patru figuri silogistice, modurile silogistice valide și
regulile generale ale silogismului. Scopul jocului este să fixeze conținuturile
parcurse utilizând un medium foarte des folosit de tineri - „board games”, sau
jocurile de societate. Educație prin media jocurilor.
• Este de recomandat să organizezi și campionat de „Silogismus”, pe modelul
campionatului „ArguMedia”. De exemplu, dacă ai o clasă de 32 de elevi, faza
optimilor va avea 8 meciuri, cu câte 4 jucători în fiecare meci, faza sferturilor va
avea 4 meciuri, între câștigătorii etapei anterioare, faza semifinalelor 2 meciuri, iar
apoi finala pe clasă. Desigur, se poate organiza și o competiție externă, între
câștigătorii din fiecare clasă de a IX-a.
• Avantajul organizării unui campionat - chiar dacă într-un format mai restrâns
decât cel prezentat mai sus - este că elevii vor repeta conținuturile de suficient de
multe ori pentru a le învăța temeinic. De asemenea, competiția sub forma unui
campionat reprezintă o foarte mare motivație pentru elevi.

- 69 -

5. Desfășurarea activităților
• Pentru a putea desfășura activitatea, este nevoie să produci efectiv cărțile de
joc. Din păcate, noi nu avem posibilitatea de a oferi materialele. Vrem să te
asigurăm însă că nu este foarte dificil să faci aceste cărți. Noi am utilizat jocul la
clasă, iar împreună cu elevii am reușit să facem 4 pachete de cărți într-un timp
foarte scurt. Așadar:
- Poți folosi hârtie albă simplă A4, hârtie de împachetat sau hârtie
cartonată (de preferat). Împarte fâșia de hârtie în dreptunghiuri egale pe
care apoi le tai la aceeași dimensiune. Acestea vor fi „cărțile” jocului.
- Pentru a juca „Silogismus” ai nevoie de 80 de cărți cu propoziții
categorice (20 x 4 culori) și 24 de cărți cu moduri silogistice valide.
- Pentru cărțile cu propoziții categorice (numite „propoziții”), scrie cu un
marker roșu pe fiecare cartonaș una dintre următoarele propoziții
categorice.
Premise Majore

Premise Minore

Concluzii

PaM

MaP

SaM

MaS

SaP

PeM

MeP

SeM

MeS

SeP

PiM

MiP

SiM

MiS

SiP

PoM

MoP

SoM

MoS

SoP

- Repetă apoi procedura cu markere verzi, albastre și negre. Vei obține 80
de cărți.
- Pentru cărțile cu denumiri mnemotehnice ale modurilor silogistice valide
(numite „moduri”), scrie cu un marker maro (sau de orice altă culoare, de
preferință diferită de culorile cărților anterioare) câte unul dintre termenii
următori:
BARBARA

CAMESTRES

DARAPTI

BRAMANTIP

BARBARI

CAMESTROP

DATISI

CAMENES

CELARENT

CESARE

DISAMIS

CAMENOP

CELARONT

CESARO

BOCARDO

DIMARIS

DARII

BAROCO

FELAPTON

FESAPO

FERIO

FESTINO

FERISON

FRESISON

- În total, un pachet de cărți va avea 104 cărți de joc. Pentru un campionat
ar trebui să faci cel puțin patru pachete.
• Du pă ce parcurgi unitatea de învățare despre silogism, oferă elevilor Fișa 12a
pe care o parcurgeți împreună. Întreabă-i dacă au întrebări.
• For mează echipe de câte patru, oferă-le pachetele de cărți și invită-i pe elevi să
joace „Silogismus” conform regulilor prezentate în Fișa de lucru 12a.
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Fișa de lucru 12a

Regulile jocului „Silogismus”15
Silogismus este un joc de cărţi ce se joacă pe echipe. La acest joc pot participa 4, 6 sau
maximum 8 jucători.
Cum se joacă Silogismus
• Înainte de începerea jocului fiecare echipă va stabili un semn secret pe care îl
vor folosi în timpul jocului. În jocul Silogismus există două tipuri de cărți:
- Moduri: o carte de joc pe care stă scrisă formularea medievală a unui
mod silogistic valid (Ex: Barbara, Darapti)
- Propoziții: o carte de joc pe care stă scrisă o propoziție categorică (Ex:
MaP, SiM, SiP). În teancul de cărți se găsesc – la fiecare culoare în parte
(sunt patru culori) – toate combinațiile posibile de propoziții categorice
care pot fi folosite pentru a forma un mod silogistic.
• În continuare, fiecare jucător va primi denumirea unui mod silogistic valid.
Cartea va fi păstrată până la final, fără să fie schimbată. Apoi, fiecare jucător va
primi câte 3 propoziții, iar pe masa de joc vor fi puse, cu faţa în sus, alte 4 cărţi de
joc cu propoziții categorice. Pe parcursul unei ture de joc fiecare jucător poate lua
de jos oricâte cărţi doreşte cu condiţia ca în prealabil să fi pus jos acelaşi număr de
cărţi (fără să pună jos și modul).
• Dacă un jucător reuşeşte să aibă în mână modul silogistic inițial și 3 cărți cu
propoziții categorice, de aceeași culoare, care să corespundă acelui mod silogistic
(spre exemplu modul inițial este Camenes (aee-4), iar cele 3 propoziții sunt PaM,
MeS, SeP), atunci trebuie să facă semnul secret partenerului său. Dacă partenerul
îl vede, acesta poate spune „silogism” şi echipa câştigă un punct. Dacă ambii
jucători fac în acelaşi timp colecţia de 4 cărţi şi reuşesc să semnalizeze reciproc se
va spune „dublu silogism” şi vor câştiga 2 puncte.
• Dacă un jucător din echipa adversă observă semnul, poate spune „contra
silogism”. În caz că a descoperit corect jucătorul care avea cele 4 cărţi, echipa care
a zis „contra silogism” va primi un punct. Dacă a fost spus „contra silogism” însă
jucătorul nu avea toate cele 4 cărţi, atunci echipa căreia i s-a adresat „contra
silogism” va câștiga un punct.
• Cărţile de pe masă vor fi înlocuite cu alte 4 cărţi din teanc când toţi jucătorii vor
spune că „s-au răcit”. Câștigă echipa care ajunge prima la 5 puncte.
Def. Silogismul este un raționament deductiv mediat în care o propoziție (concluzia) este
inferată din alte două propoziții (premise).
15 Fișă de lucru bazată pe regulile jocului de cărți Kems care se poate găsi la acest link:
http://jocuridincopilarie.ro/chems-kems/.
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1. Structura silogismului se stabilește plecând de la concluzie astfel:
• Subiectul concluziei (S), numit termenul minor, se regăsește la nivelul uneia
dintre premise, motiv pentru care aceasta se numește premisă minoră;
• Predicatul concluziei (P), numit termen major, se regăsește la nivelul uneia dintre
premise, motiv pentru care aceasta se numește premisă majoră;
• Termenii minor și major sunt numiți termeni externi, legătura dintre ei, la nivelul
premiselor, realizându-se cu ajutorul unui termen comun numit termen mediu (M).
Așadar, structura standard a silogismului este următoarea:
1. Premisa majoră, conține termenul major sau mediu și predicatul concluziei
2. Premisa minoră, conține termenul minor sau mediu și subiectul concluziei
3. Concluzia, conține subiectul si predicatul
Exemplu:
Premisa majoră:
Premisa minoră:
Concluzie:

Toți oamenii sunt muritori
Toți românii sunt oameni
Toți românii sunt muritori

MaP
SaM
SaP

Termenul mediu este „om”, subiectul este „român” (termenul minor) iar predicatul este
„muritor” (termenul major).
2. Figuri și moduri silogistice
Silogismele se împart în patru clase după poziția termenului mediu în premise, clase ce
sunt numite ﬁguri silogistice:
Fig.I

Fig.II

Fig.III

Fig.IV

M-P
S-M
S-P

P-M
S-M
S-P

M-P
M-S
S-P

P-M
M-S
S-P

În ﬁecare ﬁgură silogistică se pot construi 64 scheme de argumentare numite moduri
silogistice, rezultând 256 moduri silogistice din care numai 24 sunt valide (câte 6 pentru
ﬁecare ﬁgură silogistică). Modurile silogistice se obțin combinând calitatea cu cantitatea
propozițiilor categorice în premisele și în concluzia silogismului.
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Dacă vrem să determinăm schema de inferență speciﬁcă modului silogistic aeo-2 se
procedează astfel:
1. Prima literă, „a”, arată că premisa majoră este o propoziție universal aﬁrmativă.
2. A doua literă, „e”, arată că premisa minoră este o propoziție universal negativă.
3. A treia literă, „o”, arată că concluzia este o propoziție particular negativă.
4. Cifra „2” arată ﬁgura din care face parte modul silogistic respectiv (ﬁgura 2)
Astfel, obținem următoarea schemă de inferență speciﬁcă modului aeo-2:
PaM
SeM
SoP

3. Legile generale ale silogismului și modurile silogistice valide
Determinarea celor 24 de moduri silogistice valide se poate realiza prin veriﬁcarea
respectării următoarelor legi ale silogismului:
3.1. Regulile privitoare la distribuirea termenilor:
- Termenul mediu să ﬁe distribuit în cel puțin o premisă (să ﬁe luat în întreaga sa
sferă);
- Temenii să nu aibă în concluzie o extensie mai mare decât în premisă (niciunul
dintre termeni nu poate ﬁ distribuit în concluzie dacă nu a fost distribuit în
premisă). Dacă regula a fost încălcată în privința unuia dintre termeni (major sau
minor) avem eroarea major ilicit, respectiv minor ilicit;
3.2. Reguli care se referă la calitatea premiselor și a concluziei:
- Cel puțin o premisă să ﬁe aﬁrmativă; din două premise negative nu se poate
deriva o concluzie;
- Când ambele premise sunt aﬁrmative, concluzia nu poate ﬁ decât aﬁrmativă;
- Dacă o premisă este aﬁrmativă și una este negativă, concluzia nu poate să ﬁe
decât negativă.
3.3. Reguli privitoare la cantitatea premiselor și a concluziei:
- Cel puțin o premisă să ﬁe universală; nu există silogism valid cu ambele premise
particulare;
- Dacă o premisă este particulară, concluzia nu poate ﬁ universală.
Ceea ce rezultă sunt următoarele moduri silogistice valide:
Fig.I

Fig.II

Fig.III

Barbara
Barbari
Celarent
Celaront
Darii
Ferio

Camestres
Camestrop
Cesare
Cesaro
Baroco
Festino

Darapti
Datisi
Disamis
Bocardo
Felapton
Ferison

Fig.IV
Bramantip
Camenes
Camenop
Dimaris
Fesapo
Fresison

Aceste denumiri mnemotehnice au fost create în Evul Mediu pentru a ușura reținerea
modurilor silogistice valide. Fiecare denumire conține 3 vocale, corespunzătoare premisei
majore, minore și concluziei (ex. Bocardo: oao-3).
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Jocul de cărți „Silogismus”

13

Jocurile persuasiunii

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a IX-a, la disciplina Logică, argumentare și comunicare.
2. Timp:
• Pentru elevii din clasa a IX-a, între 6 și 10 săptămâni. În principiu, în al doilea
semestru.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• aplice cunoștințele de argumentare în contexte de comunicare reale.
• folosească noile media pentru a-și exprima punctul de vedere și pentru a încerca
să persuadeze audiența că punctul lor de vedere este corect.
• dezvolte abilitățile de vorbire în public.
4. Descrierea activităților:
• Jocurile persuasiunii (denumire inspirată de faimoasele filme hollywoodiene
„The Hunger Games”) sunt o modalitate de a aplica cunoștințele și deprinderile
învățate la Logică în contexte de comunicare cât mai apropiate de realitate. Cu toții
scriem postări pe Facebook sau pe alte platforme media și încercăm să convingem
alte persoane de adevărul opiniilor noastre. Jocurile persuasiunii utilizează tocmai
astfel de media pentru a dezvolta abilitățile de persuasiune ale participanților.
• Jocurile persuasiunii sunt împărțite pe mai multe etape:
- Etapa 1: faza calificărilor. Discurs public. Colegii decid folosindu-se de un
barem de evaluare a discursurilor.
- Etapa a 2-a: sferturi de finală. Postare pe o platformă de socializare: de
exemplu, pe Facebook. Colegii votează prin aprecieri (likes).
- Etapa a 3-a: semifinale. „Change my mind” - via Zoom.
- Etapa a 4-a: finală. Video Youtube / Instagram. Vot popular prin likes.
• Important: citește pachetul de activități 5 și desfășoară unele activități de acolo
în coroborarea cu cele de aici.
5. Desfășurarea activităților
• La începutul anului școlar, le vei spune elevilor despre existența acestei
competiții și le vei prezenta programul competițional. Elevii care doresc să
participe se vor înscrie până la o dată dinainte determinată.
• Pentru prima etapă, cea a calificărilor pentru sferturile de finală, medium-ul este
discursul public, în fața clasei. Elevii care s-au înscris în competiție vor pregăti un
discurs de 5 minute pe care îl vor prezenta în fața colegilor. Este de recomandat ca
discursurile să urmărească structura prezentată în Fișa de lucru 13a. Discursurile
vor apăra o poziție pro sau contra unei moțiuni definite anterior.16
16 Vezi site-ul Debatepedia: http://www.debatepedia.org/en/index.php/Welcome_to_Debatepedia%21 pentru
o listă de moțiuni.

- 75 -

Elevii care nu participă în competiție vor evalua discursurile participanților și le vor
puncta pe baza baremului din Fișa de lucru 13a. Participanții care se plasează pe
primele 8 locuri (pe baza punctajelor oferite de colegi) vor merge mai departe, în
faza sferturilor.
• Pe ntru a doua etapă, medium-ul este reprezentat de o platformă de social media
(Facebook ar fi probabil varianta ideală), unde participanții postează un text de
maximum 200 de cuvinte pe care colegii lor îl pot aprecia (like) pe baza unui barem
care se găsește în Fișa de lucru 13b. Postările nu vor fi făcute direct de elevi, ci vor
fi făcute de către profesor, de pe o pagină oficială dedicată acestui proiect. Vezi
pachetul de activități 3.10 despre detalii despre platforma „Acces Media”. Astfel,
textele vor fi anonime. Pentru ajutor în redactarea textelor, elevii pot consulta Fișa
de lucru 13b.
• În a t reia etapă, participanții vor încerca să persuadeze individual colegi care au
opinii puternic înrădăcinate pe o temă dată. Change my mind. Această etapă
conține 3 faze:
- În prima fază, trebuie să alegi patru moțiuni și să selectezi patru elevi care
se poziționează foarte clar pentru aceste moțiuni.
- În a doua fază, participanții la concurs trebuie să-și pregătească un discurs
scurt prin care încearcă să-și persuadeze colegii și să dezbată cu aceștia,
încercând săi convingă.
- În a treia fază, combatanții vor puncta intervențiile participanților
folosindu-se de baremul de evaluare din Fișa de lucru 13a.
- Dintre cei patru semifinaliști, primii doi cu punctajul cel mai mare (în urma
celor patru dezbateri) vor merge mai departe în finală.
- Logistic, cele patru dezbateri din semifinale se pot organiza prin întâlniri
față în față, ca în imaginea alăturată, sau via Zoom / Skype (unde pot fi și
înregistrate, pentru a ușura evaluarea).

17 Imagine găsită pe Internet la prima căutare prin motorul Google „change my mind meme”.
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• Etapa a patra, finala, presupune producția unor materiale video de maximum 10
minute în care elevii finaliști încearcă să convingă publicul de adevărul poziției lor.
- În primă fază, cei doi combatanți trebuie să se decidă asupra unei moțiuni
față de care se poziționează diferit. Oferă-le o listă de moțiuni și discută cu
ei care moțiune s-ar preta cel mai bine pentru obiectivul exercițiului.
- Finaliștii au apoi două săptămâni la dispoziție să se pregătească și să
creeze materialul video. Se pot folosi de orice metodă doresc (vlog,
prezentări powerpoint
- vezi Fișa de lucru 17b - interviuri etc.).
- După ce vei primi materialele video până la un deadline decis dinainte, le
vei urca pe o platformă de vizualizare video (YouTube, de preferință), de pe
un cont făcut de tine (vezi pachetul 18) și le vei ține acolo spre vizualizare
timp de o săptămână.
- Timp de o săptămână, filmările pot primi aprecieri (like-uri), iar
participantul al cărui material primește cele mai multe aprecieri este
declarat cel mai popular și persuasiv vorbitor.
- Pentru a-i ajuta să se decidă dacă să aprecieze sau nu un video, oferă-le
elevilor tăi Fișele de lucru 13a și 13b. Desigur, materialele video de pe
YouTube pot primi aprecieri și din alte părți, în funcție de viralitatea și
puterea lor de persuasiune. Tocmai de aceea este important ca ambii
finaliști să fie premiați.
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Fișa de lucru 13a

Barem de evaluare discurs18

CRITERIU DE EVALUARE

PROCENT
DIN NOTA
FINALĂ

1. Conținut
- Are discursul o teză clar identificabilă?
- Arată vorbitorul care sunt temeiurile
pentru adevărul tezei pe care o susține?
- Argumentele prezentate de elev (dacă
a prezentat argumente) sunt clar identificabile și ușor de înțeles?
- Este analiza elevului profundă și
relevantă pentru teza de apărat?
- Evită elevul erorile de argumentare?
- Definește elevul corect și clar
termenii pe care îi folosește?
- Folosește elevul exemple și date
empirice bine întemeiate pentru a-și
susține argumentele?

40%

2. Stil
- Își adecvează vorbitorul vocabularul
în raport cu tema, situația și publicul?
- Este vorbitorul clar și la obiect?
- Vorbește elevul liber?
- Susțin limbajul paraverbal și nonverbal al elevului mesajul transmis?
- Reușește vorbitorul să stârnească
emoții care să convingă auditoriul de
adevărul tezei sale? Este elevul persuasiv?
- Are vorbitorul o atitudine potrivită cu
situația (sigur de sine, rezonabilitatea)?
- Evită vorbitorul o atitudine nepotrivită (defăimătoare, imorală etc.)?

40%

3. Structură / strategie
- Este structura discursului clară și ușor
de urmărit?
- Repetă vorbitorul cuprinsul discursului pentru a se asigura că e urmărit?
- Urmărește elevul să obțină adeziunea
publicului la teza sa?
- Respectul elevul timpul alocat?

20%

NOTĂ
(1-10)

EXPLICAȚIE

18 Baremul din această ﬁșă este bazat parțial pe criteriile de arbitraj din dezbaterile World Schools. Vezi capitolul
„Arbitrajul în formatul World Schools” din Beteringhe et al 2016.
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Fișa de lucru 13b

Criterii de evaluare a textului de pe o rețea socială (Facebook)

Dau LIKE

Nu dau LIKE

1. Conținut

Text argumentat, cu o teză clar
identificabilă și care oferă temeiuri
pentru adevărul tezei

Text fără argument sau cu
argumente greu de urmărit; teză
greu de identificat

2. Stil

Proză clară și ușor de urmărit. Bine
organizată. Limbaj adecvat scopurilor textului

Proză greoaie și greu de urmărit.
Haotic organizată. Limbaj
neadecvat scopului postării

3. Persuasiune

Textul reușește să convingă, atât
prin forța argumentelor, cât și prin
emoțiile pe care le stârnește

Textul nu convinge pentru că îi
lipsește claritatea argumentativă
sau forța emoțională

Analizând textul postării pe baza acestor criterii, evaluatorul decide dacă apreciază
sau nu postarea, cântărind argumentele pro și contra.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Trei competiții de antreprenoriat
folosind media

14

Trei competiții de antreprenoriat folosind media
1. Public țintă:
• Elevi din clasa a X-a, la disciplina Educație antreprenorială.

2. Timp:
• „Turnirul leilor” se poate desfășura pe parcursul a 4-5 săptămâni.
• Înscrierile pentru „JA Business Plan Challenge” de obicei încep în ianuarie, iar
competiția propriu-zisă durează până în mai. Depinde de ﬁecare an. Pentru
informații consultă site-ul JA (Junior Achievement) Romania.19
• „The App Game” se poate desfășura în timpul săptămânii „Școala altfel”, iar
pregătirea pentru activitate poate dura câteva săptămâni.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• identiﬁce oportunitățile diferitelor piețe.
• colaboreze pentru a crea idei de afaceri sustenabile și adaptate nevoilor
consumatorilor de gadget-uri și aplicații mobile.
• evalueze potențialitatea dezvoltării unei afaceri pe baza planului de afaceri.
• creeze un concept de advertising necesar promovării unui produs.
4. Descrierea activităților:
• „Jocul leilor” este un concept bazat pe emisiunea TV „Arena leilor” de la TVR
(sau „Imperiul leilor” de la PRO TV). Emisiunile TV care se găsesc pe YouTube pot
reprezenta un foarte bun mijloc de a ilustra evaluarea unei afaceri. „Jocul leilor” se
poate adapta apoi la clasă pentru a discuta și evalua planurile de afaceri create de
diferite echipe la Educație antreprenorială.
• „JA Business Plan Challenge” este o competiție organizată de JA Romania.
Detalii: https://www.jaromania.org/competitii/ja-business-plan-challenge-2020.
• „The App Game” este gândit ca o competiție între clasele de a X-a, scopul fiind
de a identifica cea mai bună idee de aplicație pe mobil (cu potențialitate de a o
transforma în realitate în viitor).
5. Desfășurarea activităților
• În continuare vom oferi câteva sugestii generale despre desfășurarea activităților
• Aceste schițe nu sunt la fel de dezvoltate ca celelalte competiții prezentate în
acest capitol, dar sperăm că sugestiile generale te vor motiva să dezvolți aceste
idei în mai mare detaliu.

19 https://www.jaromania.org/competitii/ja-business-plan-challenge-2020.
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Activitatea 1. „Turnirul leilor”
• Îți sugerăm să te folosești de înregistrări ale emisiunilor „Arena leilor” (de pe
TVR2) și „Imperiul leilor” (de pe PRO TV) pentru a discuta cu elevii calitățile unui
plan de afaceri de succes (după ce vei fi parcurs unitatea de învățare cu pricina).20
• Un exercițiu care din experiența noastră stârnește interesul elevilor este
încercarea de a ghici, pe baza prezentării concurenților din emisiune, ce vor decide
„leii”. Astfel după fiecare astfel de prezentare, ai putea să pui pauză la video și să
discuți cu elevii tăi ce tocmai ați văzut împreună.
- În primul rând, cere-le să relateze ideea de afacere prezentată.
- Discutați ideea de afacere cu pricina și posibilitatea de a fi aplicată cu
succes.
- Cere elevilor sugestii despre cum ar putea să fie implementată mai bine
decât în propunerea concurentului. Notează pe tablă ideile elevilor.
- Sondează apoi ce cred că vor face „leii”: vor investi sau nu în afacere?
- Reia videoul și urmăriți împreună finalul. Discutați rezultatele.
• Pornind de la exemplul emisiunii de la TV, organizează și tu într-o oră de curs un
joc de rol în care vei avea:
- O comisie de evaluare a planurilor de afaceri, formată din 3 sau 5 „lei”.
- Doi sau trei concurenți, reprezentanți ai unor echipe care au lucrat la
planuri de afaceri ca temă de casă și pe care le prezintă în fața juriului.
- După fiecare prezentare de plan de afaceri, lasă juriul să evalueze
planurile. Întreabă-i dacă vor să investească în afacere (o alternativă
interesantă este ca toți 3 sau 5 jurați să pornească cu aceeași sumă de
„investiții” pe care trebuie să o gestioneze cu atenție; vor decide deci în ce
afacere investesc abia la final).
• După deciziile „leilor” discută din nou cu restul clasei despre ce ați văzut.
Activitatea 2. „JA Business Plan Challenge”
• Competiția „JA Business Plan Challenge” este organizată de JA (Junior
Achievement) Romania. Cel mai ușor să te informezi despre această activitate este
direct de pe site-ul JA Romania:
https://www.jaromania.org/competitii/ja-business-plan-challenge-2020.
• Îți sugerăm ca, pe lângă competiția propriu-zisă, să participi în continuare la
activitățile din incubatorul educațional de afaceri, JA BizzFactory.

20 Înregistrări gratuite: https://www.youtube.com/results?search_query=arena+leilor.

- 82 -

Activitatea 3. „The App Game”
• Spune-le elevilor tăi despre competiție la începutul anului și anunță-i că se va
desfășura în cadrul săptămânii „Școala altfel”, când vor intra în competiție cu
celelalte clase de a X-a pentru a strânge cât mai mulți „tokens” pentru ideea lor de
app.
• Scopul acestei competiții este de a identifica cele mai bune idei de aplicații pe
telefon - „aplicații care vor schimba lumea”
• Organizează echipe de lucru în fiecare clasă care să pregătească prezența clasei
la „Târgul de aplicații” din cadrul săptămânii „Școala altfel”. La acest târg, fiecare
clasă va avea un stand unde se va putea prezenta ideea de aplicație a respectivei
clase. În acest scop, va fi nevoie de:
- O echipă de inovație, care să dezvolte efectiv ideea de aplicație.
- O echipă care să scrie planul de afaceri.
- O echipă de marketing, care să pregătească standul echipei la târg.
• Departajarea echipelor se face pe baza numărului de „tokens” pe care
participanții la târg decid să investească în afacere. În acest sens, fiecare
participant la târg primește dreptul de a folosi 200 de tokens precum dorește.
Pentru a asigura corectitudinea jurizării, îți revine ție să gestionezi tranzacțiile. Un
mijloc simplu de a face asta este să te folosești de tabelul următor (am folosit un
exemplu fictiv):

Elev 1
Xulescu Y

Clasa a X-a A

Clasa a X-a B

Clasa a X-a C

Clasa a X-a D

150

50

0

0

Elev 2
...

• Echipa câștigătoare e cea care strânge cele mai multe tokens.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Premiile pentru conștientizare socială
„Viral Short Awards”

15

Premiile pentru conștientizare socială
„Viral Short Awards”

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie.
2. Timp:
• Producția de conținut media despre probleme sociale se poate întinde pe tot
anul, iar rezultatele pot ﬁ publicate pe platforma „Acces media”.
• Gala premiilor are loc în timpul săptămânii „Școala altfel”, iar votul se deschide
cu o săptămână înainte.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• folosească noile media pentru identiﬁcarea și analizarea unor probleme sociale
ca discriminarea, infracționalitatea, conﬂicte sociale, corupția, sărăcia etc.
• formuleze puncte de vedere argumentate cu privire la probleme sociale
stringente
• atragă atenția prin metode persuasive asupra urgenței rezolvării unor probleme
sociale.
• conștientizeze grupurile sociale din care fac parte asupra urgenței rezolvării
unor probleme sociale relevante pentru ei și pentru societate.
4. Descrierea activităților:
• „Viral Short Awards” premiază cele mai bune producții de conținut media scurt
care atrag atenția asupra unei probleme sociale discutate la ora de Sociologie.
• Categoriile premiilor sunt:
- Very short videos (Instagram Reels, Tik Tok): 5-15 secunde
- Short videos: 30-60 de secunde
- Memes / Instagram photos
- Tweets
• Producțiile media nominalizate vor fi realizate pentru platforma „Acces Media”
pornind de la teme discutate la ora de sociologie.
• Vor exista două comisii de evaluare:
- Comisia de nominalizare (redactorii „Acces Media”)
- Comisia de jurizare
• Cele mai bune producții vor fi premiate (cu o diplomă sau chiar mai mult, dacă
reușești să obții fonduri) în cadrul galei de premiere din timpul săptămânii „Școala
altfel”.
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5. Desfășurarea activităților
• Propunerea noastră este ca această competiție să fie structurată pe trei faze.
• Prima fază, de documentare, începe chiar la ora de Sociologie. Problemele vizate
de această activitate pot fi identificate în aproape toate capitolele (de exemplu,
probleme care țin de inegalitățile sociale atunci când se discută stratificarea
socială), dar un accent deosebit este pus pe unitățile de învățare în care se discută
explicit problemele sociale. Îți recomandăm, așadar, să le reamintești mereu
elevilor tăi, de fiecare dată când discutați o problemă socială, să se gândească la
modalități interactive prin care pot atrage atenția asupra respectivei probleme
(sau asupra altora asemănătoare).
• Vezi pachetele de activități 2 și 8 pentru exerciții foarte utile documentării.
• Elevii care doresc să producă materiale media pentru „Viral Short Awards” se vor
documenta în mai mare detaliu cu privire la problema discutată la clasă.
Documentarea se poate derula pe o perioadă mai lungă de timp și presupune
informare cu privire la datele statistice relevante, teorii sociologice care pot
lumina fenomenul și ilustrații concrete. Pentru îndrumări cu privire la
documentare și informare, Iată un tabel simplu care poate direcționa
documentarea:
Problema socială
identificată
Teorii sociologice care pot ajuta la
explicarea fenomenului social
identificat
Date statistice relevante
Ilustrații / studiu de caz

• În a doua fază, cea de producție propriu-zisă, elevii formează echipe (echipele
pot avea și nume cât mai sugestive) și lucrează împreună la mesaje care să
surprindă cât mai bine problema socială identificată și să atragă atenția asupra ei.
Recomandări:
- Materialele pot fi produse cu telefoane mobile sau cu aparatură mai
sofisticată.
- Producțiile media să fie cât mai clare și ușor de înțeles.
- Să vizeze impactul emoțional pentru a fi cât mai percutante.
- Folosirea studiilor științifice și a datelor statistice este de recomandat.
- Conținuturile să respecte norme etice de bun simț.
• Sunt patru categorii de produse media care pot fi premiate la „Viral Short
Awards”:
- Materiale video foarte scurte: 5-15 secunde
- Materiale video scurte: 30-60 de secunde
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- Fotografii cu impact puternic sau „meme” (fotografii cu un text scurt
inclus; de obicei fotografii care deja reprezintă meme cu text nou)
- Tweets (texte foarte scurte folosite pe Twitter)
• Fiecare material media este acompaniat de un text scurt (max. 100 de cuvinte)
în care este descris materialul (fiind menționată, desigur, și problema socială
identificată).
• Materialele produse sunt trimise redacției „Acces Media”, unde redactorii se
asigură că materialele trimise respectă condițiile tehnice și etice și pot fi
incorporate în revista / platforma „Acces Media”. Vezi mai multe despre „Acces
media” în Pachetul de activități 3.10. Toate materialele trimise revistei pentru a fi
considerate pentru „Viral Short Awards” sunt considerate pentru faza următoare.
Desigur, orice elev își poate retrage materialul în orice moment.
• Faza a treia este cea a jurizării și premierii. Iată câțiva pași:
- Formează o comisie de jurizare din rândul elevilor care nu au participat la
concurs și care se dovedesc a fi cât mai imparțiali. Recomandarea noastră
este ca această comisie să conțină 4-5 membri, care vor oferi punctaje pe
o scară de la 1 la 10 producțiilor nominalizate. Notele agregate ale comisiei
vor constitui 70% din punctajul final.
- Votul publicului (determinat de numărul de like-uri acumulate în ultima
săptămână dinaintea determinării premianților) va constitui 30% din
punctajul final. Astfel: echipa care primește cele mai multe like-uri la o
categorie primește 10 puncte, echipa de pe locul doi primește 9 puncte
ș.a.m.d.
- Deadline-ul pentru trimiterea materialelor este cu o săptămână înainte
de determinarea câștigătorilor și premierea propriu-zisă. Astfel, toate
materialele trebuie trimise și publicate până la această dată pentru a putea
fi considerate.
- Comisia de jurizare determină punctajul final pentru fiecare categorie în
parte.
- În timpul săptămânii „Altfel”, vei organiza o gală de premiere a
câștigătorilor la fiecare categorie și vei oferi posibilitatea doritorilor să
vizioneze producțiile premiate (acestea pot fi proiectate în clasă, de pildă).
• La finalul galei, oferă un debriefing, explicând participanților relevanța
proiectului.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Revista presei social-politice

16

Revista presei social-politice

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a XI-a, la disciplina Sociologie.
• Pentru unele capitole: elevi din clasa a XII-a, la disciplina Filosoﬁe.
2. Timp:
• În ﬁecare oră începând cu a doua jumătate a primului semestru (sau când
consideri că ai parcurs suﬁcient conținut teoretic pentru a începe), timp de aprox.
10 minute.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• Recunoască evenimente sociale marcante în știrile discutate la clasă.
• Identiﬁce teorii care explică parțial sau total fenomenele sociale identiﬁcate în
știrile discutate.
• Analizeze fenomene sociale prin raportare la valori dezirabile.
4. Descrierea activităților:
• Revista presei social-politice este un exercițiu prin care elevii învață să
contextualizeze teoretic evenimentele sociale contemporane. Astfel, la începutul
fiecărei ore, are loc o dezbatere despre cele mai importante știri social-politice și
despre cum pot fi ele înțelese din punct de vedere teoretic.
• Desfășoară la primele întâlniri activități din pachetul 3, pentru a-i face pe elevi
să înțeleagă ce este știrea și cum informația devine știre.
• Partizanatul partinic sau ideologic din partea profesorului este explicit interzis.
5. Desfășurarea activităților
• Cere elevilor tăi să urmărească câteva portaluri de știri la alegere. De exemplu,
New York Times, The Guardian, HotNews, Digi24 etc. și să-și noteze sau să se
gândească la știrile care au fost cele mai relevante în perioada de timp între orele
de sociologie (de obicei în ultima săptămână).
• La începutul orei, întreabă-i pe elevi care cred că a fost cea mai importantă știre
din ultima săptămână. Notează răspunsurile elevilor pe tablă (cuvinte cheie, mai
degrabă).
• Determinați împreună care știre merită să fie discutată. Încearcă să direcționezi
discuția înspre teme care pot fi discutate din punct de vedere sociologic / filosofic.
• Roagă un elev să prezinte mai multe detalii despre tema aleasă (eventual
căutând informații suplimentare pe internet). Fapte empirice verificabile sunt de
preferat. Notează cuvinte cheie despre temă pe tablă.
• Dezbate cu elevii factorii care au cauzat fenomenul social descris de știrea
aleasă. Identificați împreună un cadru teoretic care poate explica în parte sau în
totalitate fenomenul discutat. Pentru ușurarea dezbaterii, puteți urmări următorul
tabel:
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Știre
Fapte brute: date statistice, mărturii
Fenomen social identificat în știre
Teorii sociologice / psihologice / politice /
filosofice care pot ajuta la explicarea
fenomenului social identificat
OPȚIONAL. Problemă socială asociată cu
fenomenul identificat
Știre

• Discuția poate duce la identificarea unei probleme sociale care merită discutată
mai departe (la campionatul de dezbateri, la jocurile persuasiunii, la Viral Short
Awards etc.). Soluții la problemele identificate pot fi discutate mai departe pe
platforma „Acces Media” / în cluburile asociate.
• Foarte important: evită orice formă de partizanat politic! Discută evenimentele
sociale din punct de vedere științific și invită-i și pe elevii tăi să facă la fel.
• La sfârșitul fiecărei discuții oferă un debriefing.
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Conferințele de ﬁlosoﬁe „Platon 2.1”

17

Conferințele de ﬁlosoﬁe „Platon 2.1”

1. Public țintă:
• Elevi din clasa a XII-a, la disciplina Filosoﬁe, la sfârșitul ﬁecărui semestru.
• Mo delul se poate aplica și la Sociologie și Economie (dar și la alte discipline).
2. Timp:
• Scrierea aplicațiilor pentru conferințe poate dura câteva săptămâni, iar
evaluarea lor asemenea. Profesorul stabilește orarul desfășurării conferințelor.
• Conferințele propriu-zise pot ﬁ organizate câte una la ﬁnalul ﬁecărui semestru.
• O conferință poate ﬁ organizată în afara programului formal, într-o zi sau două,
în ﬁecare zi câteva ore, sau în timpul orelor, pe parcursul a 3-4 săptămâni.
• În cadrul unei conferințe, o prezentare poate dura 15 minute, iar sesiunea de
Q&A, 10 minute.
3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• reconstruiască un argument ﬁlosoﬁc și să ofere o critică justiﬁcată acestui
argument.
• elaboreze un eseu structurat pe teme de ﬁlosoﬁe.
• prezinte conținuturile unui eseu scris de ei în cadrul unei conferințe de ﬁlosoﬁe.
• evalueze corectitudinea unor argumente ﬁlosoﬁce și să le discute argumentat.
4. Descrierea activităților:
• Conferințele de filosofie îi obișnuiește pe elevi cu modelul conferințelor
academice și le oferă ocazia să folosească două media (eseu și prezentarea
Power-Point) foarte relevante pentru comunicarea contemporană a ideilor. De
preferat, ar trebui să existe câte o conferință la finalul fiecărui semestru.
• La fel ca la orice conferință / workshop academic, activitățile sunt împărțite în
două părți:
- Call for papers. Elevii trebuie să trimită un eseu de filosofie de aprox
1000 de cuvinte până la un deadline dinainte anunțat. Eseul va fi
anonimizat și evaluat de trei referenți (doi elevi și profesorul, care
supraveghează procesul). Modelul de evaluare se poate găsi în Fișa de
lucru 17a. Eseurile sunt ierarhizate pe baza punctajului, iar elevii de pe
primele 6-8 locuri participă la conferințe.
- Conferințele propriu-zise. Ideal, o conferință nu ar trebui să dureze mai
mult de 2-3 zile (adică 2-4 ore de curs, dacă nu se poate organiza separat,
în afara programului), cu 6-8 prezentări în total. O prezentare ar putea să
dureze 15 minute, cu 10 minute Q&A (questions and answers). Astfel,
într-o oră se pot prezenta două eseuri. Recomandări pentru crearea de
prezentări Power-Point se găsește în Fișa de lucru 17b.
• Cele mai bune eseuri pot fi publicate pe platforma Acces Media.

- 92 -

5. Desfășurarea activităților
• La î nceputul anului școlar, le prezinți elevilor programul conferințelor și îi inviți să
scrie eseuri pentru această activitate.
• Co nferințele pot deveni un mod de evaluare și notare al tuturor elevilor, dacă le
ceri tuturor să participe. Desigur, și modelul de desfășurare s-ar schimba în
consecință. Noi vom prezenta aici un model în care nu toți elevii participă, ci doar
cei care doresc. Dar tu poți face schimbări în structura desfășurării activităților care
să înglobeze noua paradigmă.
• Co nstituie o echipă de evaluare, formată din doi referenți pentru fiecare eseu.
Acești referenți pot să fie aceiași sau diferiți pentru mai multe eseuri.
• Ele vii trebuie să trimită eseurile (de aprox o mie de cuvinte, dar tu poți decide cât
de lungi să fie) până la un deadline determinat în prealabil. Eseurile sunt discuții
critice ale unor argumente discutate la clasă. Vezi Fișa de lucru 17a pentru un model
de structură.21 De recomandat să le transmiți și elevilor această fișă.
• Ese urile primite până la deadline vor fi anonimizate și trimise referenților. Aceștia
au două săptămâni la dispoziție pentru a le citi și pentru a completa Fișa de lucru
17a. Tu vei colecta evaluările referenților și vei decide dacă acesta sunt corecte.
Desigur, pentru munca depusă, referenții vor fi la rândul lor notați.
• Pri mele 6 aplicații (sau mai puține, depinde câte eseuri vei primi) vor participa la
conferința de la sfârșitul semestrului, în care autorii eseurilor își prezentă munca,
folosindu-se de o prezentare Power Point (sau Prezi, sau orice alt mijloc de
prezentare similar).
• Or ganizarea propriu-zisă a conferințelor depinde de mulți factori: posibilitatea de
a organiza o activitate extracurriculară, spațiu, disponibilitatea elevilor etc. Ține de
tine cum îți gestionezi timpul și datele logistice. Recomandarea pentru prezentările
propriuzise: 15 minute prezentare, 10 minute sesiune Q&A.
• Ses iunea de întrebări și răspunsuri (Q&A) nu ar trebui să dureze mai mult de 20
minute. Intervențiile elevilor ar trebui să fie scurte și la obiect. De obicei, regulile
Q&A spun că o mână ridicată înseamnă o întrebare nouă, iar un deget ridicat indică
o întrebare legată de întrebarea anterioară (follow-up). Sunt mai multe tipuri de
întrebări care pot fi puse:
- Întrebări clarificatorii, prin care elevii cer lămurirea anumitor termeni sau
explicarea anumitor fenomene.
- Obiecții, care se pot referi fie la structura argumentului prezentat de
vorbitor, la teza acestui argument, sau la alte aspecte prezentate.
- Intervenții pozitive, de încurajare sau de confirmare a unor afirmații
enunțate de vorbitor.
- Recomandări de prezentare.
• Est e de subliniat că, deși toate aceste reguli par rigide în primă instanță, ele vor
ajuta foarte mult la structurarea dezbaterilor și a prezentărilor. Și este important săi faci pe elevii tăi să înțeleagă că nu este dificil să facă aceste exerciții, în măsura în
care sunt dispuși să internalizeze pozițiile filosofice discutate și să înțeleagă că, întrun final, toate aceste dezbateri filosofice îi privesc într-un mod foarte direct și de
multe ori concret.
• La f inalul activităților, debriefing.
21 Vezi, de asemenea (pentru vorbitorii de limbă engleză), un ghid foarte bun al lui Jim Pryor, despre scrierea
unui eseu ﬁlosoﬁc: http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html.
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Fișă de lucru 17a

Barem pentru evaluarea unui eseu ﬁlosoﬁcirmații

ELEV:

NOTA FINALĂ:

Evaluator:
Criteriu de evaluare22

1. Teza
- Are eseul o teză clară? Este teza
prezentată în introducere?
- Prezintă elevul o hartă argumentativă
a eseului, arătând astfel felul în care
intenționează să întemeieze teza
eseului?
2. Reconstrucția unui argument
(Un argument sau mai multe, dar este
de recomandat să fie doar unul)

PROCENT
DIN NOTA
FINALĂ

NOTĂ
(1-10)

EXPLICAȚIE

10%

30%

- Este prezentat contextul articolului /
cărții în care se găsește argumentul de
reconstruit? Prezintă elevul un context
al dezbaterii în care textul primar este
influent?
- Este argumentul de reconstruit
prezentat într-o formă clară și precisă?
Sunt premisele argumentului clar
identificate? Arată studentul cum teza
argumentului urmează din adevărul
premiselor? Arată cum premisele însele
sunt justificate?
- Sunt termenii tehnici folosiți
explicați?
- Prezintă elevul exemple care să
ilustreze premisele argumentului?

22 Am adaptat întrebările formulate de Dennis M. Weiss (York College of Pensylvania), care se pot găsi la adresa:
http://faculty.ycp.edu/~dweiss/phl347_philosophy_of_law/Grading%20Rubric%20for%20Philosophy%20Papers
.pdf
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3. Analiza critică a argumentului
reconstruit
- Este argumentul din secțiunea
anterioară evaluat cu privire la validitatea / corectitudinea sa și cu privire la
adevărul premiselor sale? (adică, dacă
deductiv, este el valid? Dacă inductiv,
este el un argument puternic? Sunt
premisele acceptabile? Oferă premisele
un temei suficient pentru adevărul
concluziei?)
- Dacă oferă o critică, este această
critică clar și precis formulată? Oferă
elevul argumente pentru adevărul
criticii sale? (pentru aceasta, elevul nu
ar trebui să ofere doar motive suficient
de bune pentru a crede că obiecția sa
este una corectă, dar să și arate cum
anume atacă argumentul inițial. Și care
sunt
consecințele
pentru
acest
argument?)
- Sunt premisele contraargumentului
clar și precis prezentate? (folosește Fișa
11a pentru inspirație) Sunt premisele
întemeiate pe suficientă evidență?
- Sunt afirmațiile empirice întemeiate
corect?
4. Structura
- Are eseul o introducere în care elevul
explică ce va face în acest eseu?
- Are eseul o concluzie care rezumă ce
s-a făcut în acest eseu?
- Leagă elevul argumentele prezentate
de teza inițială? (Altfel spus, este teza
eseului cu adevărat întemeiată?)
- Este eseul organizat într-un mod clar
și ordonat?
5. Stilul
- Este textul clar și la obiect?
- Este limbajul folosit precis mai
degrabă decât vag? (Folosirea metaforelor și a figurilor de stil ar trebui să
fie cât mai redus)
- Evită elevul greșelile gramaticale, de
exprimare și punctuație?
- Sunt toate afirmațiile bazate pe surse
exterioare citate într-un mod corespunzător?

30%

15%

15%
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Reguli pentru o prezentare
Power-Point bine făcută
Observații:
• Principiile de mai jos sunt cu totul orientative și nu asigură că prezentarea va fi
perfectă. Ele sunt bazate pe experiența noastră.
• Regulile sunt formulate direct pentru elev, la persoana a II-a singular.
• Acesta este un set minim de reguli, pentru a nu încărca.
Regula 1. Fii concis!
• Prima regulă se referă la obiectivele prezentării. O prezentare bună nu
urmărește să atingă prea multe subiecte, nici să prezinte prea multe teorii, ci se
concentrează pe o problemă mică, pe care o analizează în profunzime.
• În cazul prezentărilor de filosofie, este de preferat ca prezentările să fie despre
o singură idee filosofică - un argument, o teză, o premisă, o afirmație.
• În exercițiul prezentat în acest caiet, scopul este ca elevii să prezinte eseul pe
care l-au scris în prealabil. Asta înseamnă că prezentarea va fi strict numai despre
argumentul reconstruit și despre critica la acest argument.
Regula 2. Construiește un cuprins ușor de amintit! Și repetă-l des!
• Scopul slide-urilor este să fixeze o hartă mentală a discursului tău în mintea
publicului. Structura prezentării de pe slide-uri și din discurs trebuie să fie deci
foarte clară și ușor de urmărit. Nu încărca deci structura prezentării cu prea multe
detalii inutile!
• În cazul conferințelor de filosofie, o structură uzuală este: (1) contextul
dezbaterii, (2) argumentul discutat, (3) poziționarea autorului în raport cu
argumentul discutat.
• La început, la sfârșit și după fiecare secțiune din prezentare asigură-te că repeți
cuprinsul!
Regula 3. Fii concis 2.0!
• A treia regulă este despre conținutul unui slide. Folosește numărul minim de
elemente pe un slide care să-ți permită să comunici ce doreai.
• Scopul slide-urilor este cel de ancoră, nu scop în sine. Rolul lor este să fixeze
vizual elemente din discursul vorbitorului.
• Dacă folosești prea mult text sau prea multe imagini, atunci atenția auditoriului
se va concentra pe acel conținut, ci nu pe discurs.
• Folosește mai degrabă imagini și diagrame, decât text. Iar dacă folosești text,
permite publicului să citească fiecare cuvânt scris, fără să-l bruiezi cu alt conținut
(eventual poți să citești tu textul și să-i faci să te urmărească).
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Regula 4. Fii clar!
• Stilul contează. Vorbitul contează. Discursul contează. Faptul că folosești o
prezentare Power- Point nu înseamnă că trebuie să te concentrezi mai puțin pe
discurs. Discursul tău este principalul element al prezentării. Slide-urile
Power-Point sunt doar o ancoră.
• Este foarte important să-ți notezi ideile despre care vei vorbi. Nu trebuie să
notezi tot ce vei spune. De fapt, nici nu e de recomandat să citești un text dinainte
scris (cu excepția situațiilor în care l-ai repetat atât de des și ai ajuns să poți să îl
livrezi ca și cum nu l-ai citi - vezi discursurile lui Obama).
• Nu putem sublinia suficient de mult principiul că „dacă nu poți explica ceva unui
copil de șase ani, înseamnă că nu înțelegi nici tu acel lucru”. Vorba lui Einstein este
esențială în comunicarea științifică. Fii deci cât mai clar, folosind cuvinte cât mai
ușor de înțeles, propoziții scurte, precis formulate. Folosește metafore și figuri de
stil doar atunci când urmărești să stârnești emoții și să ilustrezi o idee. Altfel,
folosește un limbaj cât mai precis!
• Limbajul paraverbal (dicția, viteza etc.) și nonverbal (postura, gestica etc.) sunt
de asemenea foarte importante. Fii asertiv și punctează prin gesturi și prin
intonație ideile importante, valorificând mesajul și mai mult prin limbajul
paraverbal și nonverbal.
Regula 5. Începe și sfârșește cu o poveste!
• Suntem ființe fascinate de povești. Construiește-ți deci prezentarea ca o
narațiune a unei aventuri (intelectuale)!
• Discuțiile filosofice încep de obicei de la o întrebare sau de la o problemă
(paradox). Înțelegerea întrebării fundamentale care a dat naștere dezbaterii este
începutul aventurii. Începe-ți prezentarea exact cu asta: cu prezentarea
conflictului inițial care a făcut posibilă povestea despre care vei vorbi în
continuare.
• În acest sens, este de recomandat să sfârșești cu o aceeași narațiune,
concluzionând ce ai discutat până acolo. Prezentările sunt precum un cerc care
trebuie închis.
• Și nu uita lucrul care poate contează cel mai mult atât în discursul public cât și în
procesul de predare: fascinația! Vorbitorul, pentru a capta atenția publicului său și
pentru a persuada trebuie să încerce să fascineze.23

23 Pentru un interviu fascinant (sic!) despre importanța fascinației în predare, o discuție cu Prof. Gabriel Săndoiu:
https://www.bookaholic.ro/prof-gabriel-sandoiu-o-singura-metoda-are-efect-in-educatie-predarea-prin-fascinatie.html?
fbclid=IwAR2t30UfiePtqlWriHlCSVYQQpBXEh2PD48abhM2O8ZQKTV_5MxkWOfq9ug
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PACHET DE ACTIVITĂȚI
Platforma de media, argumentare și
implicare socială „Acces Media”

18

Platforma de media, argumentare și
implicare socială „Acces Media”
1. Public țintă:
• Activitate extrașcolară pentru elevi din toate clasele de liceu.
2. Timp:
• Activitate neîntreruptă în timpul anului școlar.

3. Obiective de învățare:
Elevii vor putea să:
• utilizeze noile media pentru a comunica despre conținuturi discutate la
disciplinele socio-umane;
• valoriﬁce competențele dezvoltate în celelalte activități prezentate în acest
caiet într-o platformă comună, unde pot ﬁ postate produsele muncii lor;
• colaboreze în diferitele cluburi pentru a identiﬁca cele mai bune soluții pentru
rezolvarea problemelor comunității.
4. Descrierea activităților:
• Platforma de media reprezintă un suport pentru multe dintre activitățile
prezentate în acest capitol, dar și o referință pentru multe activități care se pot
derula în strânsă legătură cu această platformă.
• Numele „Acces Media” este ales pentru ilustrare, dar se poate alege orice alt
nume.
• Ideal, ar fi util să întemeiezi oficial un club școlar care poartă numele ales și în
numele căruia să se publice în platformă.
• Prin „platformă” înțelegem mai multe media:
- O pagină web, pe care elevi pricepuți în IT o pot crea (de pildă, un blog
Wordpress, foarte ușor de făcut) și pe care tu ar trebui să o gestionezi.
- Pagini separate de social media: Facebook, Instagram, YouTube etc.
Administratorul tuturor acestor conturi ar trebui să fii tu, cu posibilitatea
de a oferi drepturi de editare numai unui număr mic de elevi, pentru a te
asigura că nu se publică conținut indecent / neconform.
- Opțional, o revistă printată.
• Pagina web, care este principalul element al platformei, poate fi structurată în
felul următor (voi menționa mai multe despre fiecare la punctul 5):
- Recenzii și opinii
- Recenzii de filme
- Recenzii de jocuri
- Recenzi de muzică
- Recenzii de cărți
- Blog de opinii și editorial
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- Competiții
- Jocurile persuasiunii
- The Gadget Game
- Viral Short Awards
- Conferințele de filosofie
- Cluburi
- Club de dezbateri
- Cerc de lectură
- Club de film
- Redacție de editare Wikipedia
- Incubator de idei social-politice
• Gestionarea platformei este asigurată de o echipă de redacție care este aleasă /
numită în fiecare an, sau pe o perioadă de mai mulți ani. Câteva roluri importante
(desigur, echipa poate crește și se poate adapta la nevoile platformei):
- Redactor-șef
- Editori pagină web (pentru fiecare secțiune în parte)
- Editori diferiți pentru fiecare platformă de social media (sau același)
• Diferitele cluburi sunt asociate cu platforma și pot fi coordonate în relație cu
aceasta. Platforma reprezintă un „punct de întâlnire” și de referință pentru toate
aceste activități.
5. Desfășurarea activităților
În continuare vom prezenta succint cele trei posibile secțiuni ale platformei.
Secțiunea 1. Recenzii și opinii
• Ideea directoare este ca această secțiune să ofere elevilor libertatea să se
exprime cât mai divers în legătură cu muzica pe care o ascultă, cărțile pe care le
citesc, piesele de teatru sau filmele pe care le urmăresc, jocurile pe care le joacă.
Ideal, echipa redacțională ar trebui să facă constant anunțuri pe paginile de social
media afiliate despre „call for contributions”, astfel încât orice elev să poată posta
recenzii pe platformă (în măsura în care respectă politica editorială și condițiile de
etică fixate de echipa platformei)
• O secțiune de opinii este de asemenea binevenită, în care elevii își pot exprima
punctele de vedere cu privire la diferite aspecte care țin de școală sau de societate
în general.
Secțiunea 2. Competiții
• Despre această secțiune nu avem multe de adăugat. Practic, aici este locul unde
se vor posta materiale relevante pentru competițiile pe care decizi să le organizezi.
De pildă, materialele video pentru finala jocurilor persuasiunii etc.
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Secțiunea 3. Cluburi
• Aici am menționat câteva cuvinte cheie care nu au fost elaborate până acum. Și
pe care nu le vom elabora mai departe. Îți lăsăm libertatea să te gândești la
posibila lor elaborare. Menționăm doar câteva idei aici.
• Cercul de lectură este o idee clasică, desigur, care poate fi gestionată de elevi,
dar la care poți participa și tu.
• La fel de clasică este și ideea unui club de film (proiectat la școală sau la cinema,
cu dezbateri după vizionare).
• O idee interesantă ar fi un club care are ca scop editarea unor intrări Wikipedia
(și pe care tu să le gestionezi, pentru a te asigura că sunt făcute corect). De
preferință, intrări Wikipedia despre evenimente, oameni și locuri din comunitatea
locală, bazate pe cercetare la fața locului (documente de la primăria din localitate,
în colaborare cu biblioteca locală etc.)
• O altă idee interesantă este un club de discuții social-politice, dar care să pună
mult mai mult accentul pe rezolvare de probleme. Discuții libere dar și coordonate
despre cum am putea să facem o lume mai bună. Desigur, moderarea discuțiilor cu
respectarea riguroasă a normelor etice și de bun simț este imperios necesară. Iar
partizanatul politic al profesorului este cu totul exclus.
• În general, aceste cluburi sunt activități ce pot fi dezvoltate amplu și separat de
platformă, dar platforma poate oferi un suport și un punct de referință pentru
aceste cluburi. De pildă, clubul de dezbateri (asupra căruia am elaborat puțin mai
mult în pachetul de activități 9) poate anunța diferite competiții, poate posta
moțiuni etc.
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APITOLUL

SUGESTII DE
PLANIFICARE

Sugestii de planiﬁcare
În acest capitol vom menționa două sugestii metodologice și un plan orientativ de
desfășurare a activităților prezentate mai sus.
Prima sugestie este să încerci să introduci activități care dezvoltă educația despre
media (activități din capitolul 2) oriunde crezi că este posibil, trecând chiar peste sugestiile
noastre (și folosindu-le și la alte discipline, dacă simți că se potrivesc). Suntem conștienți
că programele școlare nu permit concentrarea excesivă pe însușirea unor cunoștințe
despre media în detrimentul altor cunoștințe obligatorii la disciplinele respective. Tocmai
de aceea, este important să ﬁi inovativ și să găsești momentele potrivite când poți să
combini obiectivele speciﬁce ale unei unități de învățare cu obiectivul dezvoltării
competențelor media. Pentru aceasta, te încurajăm să citești în integralitate acest caiet și
să ai mereu în vedere activitățile de aici atunci când planiﬁci procesul de învățare. Astfel,
tu vei ﬁ cel mai avizat pentru a determina când poate ﬁ folosită o anumită idee de
activitate.
A doua sugestie este să folosești combinat activitățile din capitolele 2 și 3. De
pildă, dacă faci cu elevii activitatea „Revista presei social-politice” (din pachetul 16), noi îți
sugerăm ca la primele exerciții să faci și activitățile din pachetul de activități 3, pentru ca
elevii să înțeleagă mai bine despre ce discutați atunci când dezbateți ultimele știri. Dacă
vrei, gândeștete la dinamica aceasta în felul următor: capitolul 3 îți propune activități cu
media care să dezvolte competențele speciﬁce disciplinelor socio-umane, dar pentru
aceasta ai nevoie și de educație despre media, pentru a putea experimenta potențialul
maxim al activităților din capitolul 3. În felul acesta, țintind să dezvolți cunoștințele
speciﬁce ale disciplinelor pe care le predai, faci atât educație cu media, cât și educație
despre media.
Tabelul de mai jos reia recomandările din secțiunea „public țintă” de la începutul
ﬁecărui pachet de activități (notat cu PA în tabel), dar pornind de la unitățile de învățare
și mergând spre activitățile propuse. În coloana a patra a tabelului explicăm și relevanța
activităților pentru unitățile de învățare, din perspectiva noastră.
Repetăm, însă, tabelul este pur orientativ! Într-un ﬁnal, cel mai important este ca
tu singur să găsești elementele potrivite din ﬁecare pachet de activități pentru a ajunge la
ținta dorită. Noi putem doar spera că ideile prezentate aici se dovedesc a ﬁ o bună sursă
de inspirație.
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Disciplina

Logică,
argumentare și
comunicare
Clasa a IX-a

Unitatea de învățare Activități

Societate şi comunicare

Societate, comunicare
şi argumentare
Argumentarea şi
structura argumentării;
analiza logică a
argumentelor

PA9
PA1
PA3

PA11

Explicarea relevanței activităților
pentru unitatea de învățare
- Primele două activități din PA9 reprezintă un
bun mod de a începe semestrul, pentru că scot
în evidență posibilități de utilizare imediată a
competențelor speciﬁce disciplinei. În plus,
exempliﬁcă și dezvoltă comunicarea publică.
- PA1 și PA3 conțin activități care facilitează
înțelegerea rolului media în diferite situații de
comunicare și reprezintă un punct de pornire
pentru fundamentarea cunoștințelor despre
media.
- Metoda de reconstrucție a unui argument
din PA11 reprezintă o modalitate facilă de a
dezvolta abilitatea de a identiﬁca și de a
reconstrui argumente
- Metoda celor 5 pași poate ﬁ prezentată în
această unitate de învățare, iar apoi utilizată
mereu pe parcursul anului.

Societate, comunicare
şi argumentare
Termenii și
Deﬁnirea şi
clasiﬁcarea

PA10

- PA10 a fost gândit special pentru a dezvolta
competențele vizate de unitățile de învățare
„Termenii” și „Deﬁnirea și clasiﬁcarea” folosind
media utilizate în mod frecvent de elevi.
- Activități asemănătoare pot ﬁ create pentru
multe alte unități de învățare din cadrul
disciplinei Logică, argumentare și comunicare
(despre propoziții categorice, argumente
nedeductive, erori logice etc.). Din rațiuni
logistice, ne-am limitat
numai la această exempliﬁcare. Te încurajăm
însă să elaborezi exerciții asemănătoare
pentru celelalte unități de învățare.

Societate, comunicare
şi argumentare
Tipuri de argumentare
deductivă
Termenii și
Deﬁnirea şi
clasiﬁcarea

PA12

- Jocul „Silogismus” prezentat în PA12 reprezintă un mod interactiv de a ﬁxa cunoștințele
dobândite în această unitate de învățare.
- Recomandăm organizarea unui campionat de
„Silogismus”.

Societate, comunicare
şi argumentare
corectă

PA2
PA6
PA7

- Pentru a argumenta corect, în contexte de
viață reale, elevul trebuie să se poată informa
corect. Activitățile din PA2 dezvoltă capacitatea elevilor de a se informa corect.
- Activitățile din PA6 și PA7 dezvoltă capacitatea elevilor de a înțelege mecanismele
propagandei, concept esențial pentru unitatea
de învățare
„Persuasiune și manipulare”
- NOTĂ. Suntem conștienți că nu poți să faci
toate exercițiile din aceste pachete de activități. Dar pachetul de activități poate ﬁ
împărțit, iar aici poți selecta numai activitățile
pe care le consideri
relevante pentru obiectivele învățării.

Competiții (care nu
sunt legate de o unitate
de învățare speciﬁcă)

PA9
PA13

- Competiția de dezbateri din PA9 se poate
desfășura pe tot parcursul anului sau într-o
perioadă precis determinată.
- Calendarul competițional al jocurilor persuasiunii din PA13 este prezentat în acel pachet.
- Ambele competiții dezvoltă abilitățile de
argumentare și comunicare formate pe
parcursul
anului.
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Educație
antreprenorială
Clasa a X-a

Sociologie
Clasa a XI-a

Iniţierea şi derularea
unei afaceri

PA14

- Atât „Turnirul leilor” cât și „JA Business Plan
Challenge” sunt activități care vizează direct
dezvoltarea competențelor asociate cu
această unitate de învățare folosind elemente
de media.
- Ambele activități se desfășoară pe o
perioadă mai lungă de timp, precum este
menționat în PA14.

Iniţierea şi derularea
unei afaceri
Instrumente necesare
studierii pieţei

PA2
PA8

- Unele dintre activitățile din PA2 sunt utile
pentru a înțelege comportamentul consumatorilor analizând modalitățile de informare
online.
- PA8 este foarte util pentru a înțelege
mecanismele căutării online, relevante pentru
studierea pieței.

Iniţierea şi derularea
unei afaceri
Promovarea produsului

PA5
PA13
PA14

- Activitățile prezentate în PA5 facilitează
înțelegerea mesajului media, o abilitate
deosebit de importantă pentru dezvoltarea
unui plan de marketing, mai ales în epoca
noilor tehnologii.
- Fișele de lucru din PA13 pot contribui la
același scop.
- „The App Game” din PA14 vizează explicit
dezvoltarea abilităților de promovare a unui
produs.

Etica în afaceri

PA6
PA7
PA8
PA15

- Unele dintre activitățile din PA6 și PA7,
precum și alte activități de pe platforma
Mediawise despre propagandă, pot ﬁ folosite
pentru a discuta cu elevii importanța unei
campanii de marketing etice, care să nu
folosească tehnici de propagandă nocive.
- PA8 invită elevii să reﬂecteze asupra felului
în care sunt încălcate drepturile digitale și
cum își pot proteja datele personale și dreptul
la viață privată, un element foarte relevant
pentru etica în afaceri.
- Unele dintre temele identiﬁcate în această
unitate de învățare pot deveni apoi subiectul
competiției de conștientizare socială din
PA15

Săptămâmnă dedicată
activităților
extracurriculare și
extrașcolare

PA14

- Toate cele trei activități din PA14 se
desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp,
facilitând dezvoltarea mai multor competențe
speciﬁce ale disciplinei.
- „The App Game”, în plus, este gândit special
pentru săptămâna „Școala altfel”.

Metodologia
cercetării științiﬁce
Metode, tehnici,
procedee, instrumente
ale investigaţiei
sociologice

PA2
PA3
PA4
PA8

- Activitățile și informațiile din PA2, PA3, PA4
și mai ales din PA8 sunt relevante pentru
metodologia cercetării sociologice, mai ales
pentru analiza documentelor sociale (înțelegerea surselor de informație, a ce este o știre
și căutarea online).

Activitate săptămânală

PA16

- Recomandăm desfășurarea activității din
PA16 regulat (poate chiar săptămânal), pentru
a dezvolta capacitatea elevilor de analiză
socială a ultimelor evenimente prezentate la
știri.

Planul de afaceri şi
problemele aplicării
acestuia
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Filosoﬁe
Clasa a XII-a

Societatea şi viaţa
socială
Socializarea
- *Agenţi de
socializare

PA1
PA2

- (Mass)-media inﬂuențează viețile tinerilor de
la vârste foarte fragede și contribuie enorm la
procesul de socializare. Activitățile din PA1 și
PA2 sunt foarte relevante pentru înțelegerea
importanței media în mecanismul socializării.

Societatea şi viaţa
socială
Instituţii şi organizaţii
sociale

PA3
PA4

- Activitățile din PA3 și PA4 ajută la înțelegerea rolului mass-media în rândul instituțiilor
sociale fundamentale.

Societatea şi viaţa
socială
Probleme sociale
(discriminarea,
infracţionalitatea,
conﬂictele sociale,
corupţia, sărăcia)

PA15

- Premiile pentru conștientizare socială „Viral
Short Awards” din PA15 sunt special gândite
pentru că elevii să folosească noile media
pentru identiﬁcarea și analizarea unor
probleme sociale ca discriminarea, infracționalitatea, conﬂicte sociale, corupția, sărăcia
etc.

Societatea şi viaţa
socială
Ordine şi control social

PA6
PA7

- Activitățile din PA6, PA7 și din alte planuri
de lecție de pe platforma Mediawise pot ajuta
la înțelegerea diferitelor înțelesuri ale
propagandei.
Propaganda este uneori folosită pentru
control social.

Evaluări semestriale

PA17

- Conferințele de ﬁlosoﬁe prezentate în PA17
sunt, credem noi, modalități optime de a
evalua elevii la disciplina Filosoﬁe, atât în
primul semestru (la sfârșitul căruia ar avea loc
prima conferință, acoperind unitățile de
învățare „Omul”, „Morala” și „Politica”) cât și
în al doilea semestru (la sfârșitul căruia ar
avea loc a doua conferință, acoperind
unitățile „Politica”, „Cunoașterea”, „Existența”
și „Filosoﬁa”).

Activități extracurriculare

PA9

- Dacă decizi să înﬁințezi clubul de dezbateri,
atunci multe dintre temele de la disciplina
Filosoﬁe pot deveni teme de dezbatere, iar
elevii din clasa a XII-a pot să ﬁe „seniorii”
clubului, învățându-i și pe ceilalți metoda
dezbaterilor.
- Metoda dezbaterilor World Schools poate ﬁ
folosită și la clasă, pentru a discuta unele
teme teme de ﬁlosoﬁe.

Activități extracurriculare

PA18

- Nu toate activitățile menționate în PA18 au
fost dezvoltate în acest caiet, dar ele pot ﬁ
proiecte de implicare socială foarte bune
pentru elevi de clasa a XII-a. Ex: „incubatorul
de idei social-politice” sau „redacția de
editare Wikipedia”.
- Din experiența noastră, aceste activități
extracurriculare au un rol foarte important
pentru creșterea interesului elevilor pentru
teme relevante în societatea contemporană și
care sunt adesea obiectul analizei ﬁlosoﬁce.
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