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Cum combatem știrile false?
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Informare și dezinformare

◼ Știri = informații despre evenimente curente 

transmise prin mijloace de comunicare în masă

◼ informație = orice element sau formă care rezolvă o 
incertitudine sau răspunde la o întrebare

◼ informații factuale = informații concrete despre stări de fapt
◼ Ex.: Un atacator a ucis o persoană la Paris sâmbăta trecută.

◼ informații explicative = explicarea unor termeni, fenomene, 
relații, contexte etc.
◼ Ex.: Taraxacum officinale este denumirea științifică a păpădiei.

◼ informații subiective = opinii individuale despre anumite 
lucruri, evenimente, situații etc.
◼ Ex.: Eu cred că este nevoie de mai multe piste de biciclete în oraș.

◼ comunicarea informației ia forme specifice discursive
◼ știri de presă, comunicate, reportaje, postări pe rețele de socializare etc.

◼ dezinformare = informare intenționat greșită



Fenomenul Fake News

◼ Fake news = formă specifică de 
dezinformare cu scopul de a obține 
anumite avantaje

◼propagare prin mass media și social media

◼ignorarea adevărurilor factuale (post-adevăr)

◼avantaje politice sau financiare imediate

◼ fenomenul știrilor false în general nu este nou 
(existau în Antichitate, Evul Mediu, Modernitate)

◼ în sec. XXI amploarea și tehnica de răspândire a știrilor false 
fac din ele un fenomen aparte
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Exemple de știri false
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Cum au ajuns posibile Fake News?

◼ Transformări recente care au făcut posibil fenomenul știrilor false:
◼ înlocuirea componentei umane de execuție (redactori, editori, 

agenți de vânzări etc.) cu algoritmi pe computer în rețea
◼ algoritmi care aduc împreună grupuri de interese
➔ identificarea și țintirea grupurilor pentru interese maligne

◼ diminuarea distincției între creatori și consumatori de media 
(blog, social media, live streaming etc.)
◼ oricine poate produce conținut performant, oricând
➔ nu există control sau validare independentă a creatorilor

◼ limita dintre ficțiune și realitate devine neclară, datorită 
tehnologiei
◼ alterarea realității, ficțiuni foarte realiste
➔ posibilitatea de falsificare convingătoare a realității

◼ autorii transformării în era digitală au ignorat complexitatea 
naturii umane sociale
◼ s-au concentrat pe programare, design, monetizare
➔ nu au fost anticipată corect folosirea cu intenții rele a s.m.
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Post-adevăr

◼ Post-adevăr = atitudine în dezbateri bazată pe 

apelul la emoții, 

deconectată de la adevăratele probleme și 

manifestată prin repetarea unui punct de 

vedere care respinge adevărurile factuale.

◼consideră că faptele și opiniile experților au 

importanță secundară față de emoții

◼faptele sunt considerate „negative”, „pesimiste”, 
„nepatriotice”, chiar „conspirații”

◼adevărurile sunt considerate „relative”, 
„constructe sociale”, „opuse libertății de opinie”, 
„efectul conspirațiilor”, „irelevante în discuție”
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Realitate vs. știri false

◼ realitatea este 
plictisitoare, 
dezamăgitoare

◼ adevărul strică o poveste 
frumoasă

◼ adevărul pare 
constrângător și autoritar

◼ individul își pierde interesul 
când nu se poate implica

◼ informațiile reale sunt 
obiective și greu de alterat

◼ este dificil să fie folosite în 
interes personal sau de grup

◼ știrile false sunt 
interesante, 
provocatoare

◼ fascinația pentru mit și 
ficțiune

◼ ficțiunea dă impresia de 
libertate și autonomie

◼ fiecare poate contribui la 
ficțiune, amplificând-o

◼ ficțiunile sunt subiective 
și ușor de schimbat

◼ pot fi ușor folosite pentru 
manipulare
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Identificarea știrilor false

◼ Examinează sursa
◼ ca să îi înțelegi misiunea și scopul

◼ Citește dincolo de titlu
◼ ca să înțelegi întreaga poveste

◼ Verifică autorii
◼ ca să vezi dacă sunt reali și credibili

◼ Evaluează sursele pe care se susține
◼ ca să te asiguri că ele chiar susțin afirmațiile

◼ Verifică data de publicare
◼ ca să vezi dacă știrea este relevantă și actuală

◼ Întreabă dacă nu e o glumă
◼ ca să determini dacă nu e doar o satiră sau un pamflet

◼ Revizuiește-ți propria înclinație
◼ ca să vezi dacă nu cumva știrea îți afectează judecata

◼ Întreabă experții
◼ ca să obții confirmare independentă de la oameni cunoscători
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Cum combatem știrile false?

◼ Identificarea elementelor false
◼ analiza critică intratextuală

◼ dezambiguizare, validare logică, elemente retorice

◼ analiza critică contextuală
◼ relația cu adevărurile confirmate, analiza alternativelor, 

identificarea vulnerabilităților

◼ Expunerea falsității știrii
◼ construirea mesajului de respingere

◼ mesajul trebuie să fie convingător, valid, adaptat țintei

◼ difuzarea mesajului
◼ identificarea canalului de comunicare, susținerea mesajului

◼ Limitarea fenomenului știrilor false
◼ formarea unei atitudini critice

◼ prin educație

◼ revizuirea mijloacelor de propagare a știrilor false
◼ combaterea prin mijloace tehnice, sociologice, legale
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