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1. Introducere  
 

Comisia Europeană a elaborat o definiție a alfabetizării media ca fiind capacitatea de: 
 

- A accesa media  
- A avea o înțelegere critică a media  
- A naviga în mediul modern de știri și a lua decizii informate  

 
Alfabetizarea în domeniul media este, de asemenea, un instrument de abilitare a cetățenilor, de 
sensibilizare și de a ajuta la combaterea efectelor campaniilor de dezinformare și a răspândirii de 
știri false prin media digitală (Comisia Europeană, 2019a). 

Comisia Europeană definește dezinformarea ca „informație falsă sau înșelătoare verificabilă, 
creată, prezentată și diseminată pentru un câștig economic sau pentru a înșela în mod intenționat 
publicul” (Comisia Europeană, 2019b). 

În 2018, Euro barometrul Flash despre Știri false și Dezinformarea online a măsurat percepțiile și 
preocupările a 26576 de cetățeni europeni în jurul unor știri false. Rezultatele arată că știrile false 
sunt răspândite pe scară largă în UE, 85% dintre respondenți percepând știrile false ca o problemă 
în țara lor și 83% o percep ca o problemă pentru democrație în general (Comisia Europeană, 
2018). 

Astfel, acest curs de formare pilot este semnificativ în încercarea de a aborda această problemă 
și va oferi informații despre modul în care dinamica intra-familială poate afecta instruirea în 
educația media. În mod ideal, ar trebui să se facă un sondaj pre-instruire și consultare pentru a 
aduna informații despre participanți și pentru a-i instrui cu privire la obiectivele instruirii.  

Obiectivul general al proiectului „GetFacts” este acela de a combate dezinformarea în rândul 
elevilor / tinerilor (14-16 ani) care provin din medii dezavantajate din punct de vedere social și 
economic, precum și al părinților / bunicilor lor, oferind acces la oportunități de educație în 
educația media și creșterea gradului de conștientizare. Aceasta se va face printr-o instruire de 10 
ore, 5 ore pentru fiecare grup separat și apoi 5 ore de activități în care tinerii și părinții vor fi 
reuniți 
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De preferat, cursul de formare pilot se va desfășura în cadrul evenimentelor All Digital 
Week/Media Literacy Week 2020 (Săptămânii digitale / săptămâna alfabetizării media 2020) și 
va fi oferit unui număr de cel puțin 250 de Europeni din 7 țări ale UE (aproximativ 20 de tineri și 
20 de părinți). Până la finalul cursului de formare participanții vor fi mai conștienți de natura 
conținutului pe care îl întâlnesc de obicei pe rețelele de socializare. În special, ei vor învăța să 
discearnă ceea ce este real, ceea ce este fals și motivele comerciale sau politice pentru care 
conținutul înșelător a fost publicat în mod deliberat online. Cu alte cuvinte, participanții vor 
înțelege ce este dezinformarea și cum să o identifice online. Ei vor exersa abilitățile respective: 
cele ale atenției și conștiinței critice. Mai mult, ei vor deveni mai conștienți de pericolul pe care îl 
reprezintă dezinformarea pentru sfera lor privată, pentru societate și democrație.  

 

2. Revizuirea bunelor practici și a proiectelor de succes în educația media 
 

Pentru a decide metodologia acestui curs de formare a fost efectuată o revizuire a bunelor 
practici și a unor proiecte de succes în domeniul alfabetizării media. Numeroase proiecte au fost 
derulate în toate țările UE și multe altele sunt încă în desfășurare. 

O trecere în revistă a strategiilor naționale, promovarea alfabetizării media și a utilizării în condiții 
de siguranță a noilor mijloace media, realizată prin accesarea informațiilor disponibile pe EACEA 
(Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură) Platforma de politici naționale (EACEA 
2019), a demonstrat că nu există nici măcar două țări care împărtășesc același plan. Cu toate 
acestea, părțile interesate rămân aceleași: sectorul public, privat și societatea civilă, întrucât 
proiectele de alfabetizare media de succes necesită implicarea directă sau indirectă a acestor 3 
părți diferite. 

2.1. Recenzii generale   
 

2.1.1. Revizuirea bunelor practici existente 1: Proiectul Empower  

Echipa Proiectului Empower a realizat un „Catalog de bune practici pentru alfabetizare media și 
gândire critică în VET” care a oferit rezumatele cuprinzătoare a 16 bune practici, oferind 
perspective excelente care i-au ajutat pe partenerii lor să proiecteze materiale mai eficiente și 
resurse educaționale deschise.  

Programele de alfabetizare media pot avea diverse permutări, dar obiectivul final rămâne același, 
acela de a aduce ceva benefic în viața oamenilor, oferindu-le instrumentele și abilitățile pentru a 
face acest lucru. Proiectul Empower este conceput cu un obiectiv clar, acela de a îmbunătăți 
semnificativ capacitatea tinerilor de a evalua în mod critic conținutul online și cel de pe rețelele 
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sociale, conținut pe care îl consumă și îl creează, abilitându-i astfel să devină cetățeni digitali 
responsabili și încrezători.  

Catalogul de bune practici prezintă și recomandă modalități mai eficiente de a transmite idei 
complexe în jurul educației media pentru cetățenie, pentru elevi și tineri. De exemplu, unele 
categorii de bune practici includ pedagogii inovatoare, gândire critică și educație epistemică, 
unde elevii sunt expuși la diversitatea cunoștințelor, încurajați și motivați să reflecte asupra 
presupunerilor lor și să se gândească la adevăr și cunoaștere. Catalogul, prin rezumatele sale 
meticulos pregătite, oferă sfaturi utile în desfășurarea sesiunilor. De exemplu, în loc să se predea 
o sesiune lungă de formare, se poate împărți sesiunea într-o serie de mai multe sesiuni scurte cu 
pauze între ele, pentru a ajuta elevii să rețină mai bine informațiile. 

Un exemplu de bună practică, „Empatia inter grupului”, urmărește să favorizeze empatia inter 
grupului și contactul social constructiv. Sfaturile de implementare date pot fi luate în considerare 
atunci când proiectăm ateliere care implică persoane din medii diferite. De exemplu, profesorii 
și liderii comunității trebuie să medieze sesiunile și să prevină diviziunile, gamificarea poate ajuta 
la depășirea anxietății în legătură cu interacțiunea cu alte grupuri, iar jocul de rol îi ajută pe 
participanți să gândească în diferite moduri și să privească problemele dintr-un nou unghi.  

 

2.1.2. Revizuirea bunelor practici existente 1: NESET II Raport analitic 

Raportul din 2018 al Mcdougal et al (2018), intitulat „Predarea alfabetizării media în Europa: 
dovezi ale practicilor școlare eficiente în învățământul primar și secundar” detaliază cele mai 
recente cercetări în domeniul alfabetizării media și educației media în ceea ce privește educația 
primară și secundară în Europa. Principalele constatări includ faptul că educația pentru 
alfabetizare media este fragmentată în învățământul școlar din Europa, apărând în diferite 
domenii curriculare sau ca subiect separat. Există o dezbatere activă despre cea mai bună 
modalitate de a gestiona susceptibilitatea studenților la dezinformare, centrată pe gradul în care 
intervențiile ar trebui să se concentreze pe sistemul de credință de bază al persoanei și viziunea 
asupra lumii. Inițiativele de alfabetizare media, inclusiv programele educaționale care implică 
jurnaliști, au ajutat copiii pentru a deveni puțin vulnerabili la dezinformare.  

Componentele cheie ale unei intervenții educaționale de succes includ dezvoltarea gândirii critice 
și a competențelor analitice. Practicile de predare și învățare pentru educația în alfabetizarea 
media utilizează la clasă diferite metode precum ancheta activă, învățarea bazată pe discuții, 
învățarea colaborativă și învățarea bazată pe joc etc., majoritatea dintre acestea bazându-se pe 
învățarea activă.  

Pentru a implementa cu succes educația pentru alfabetizare media la nivelul școlii, sunt necesare 
abordări ale pedagogiei care combină și / sau depășesc granițele dintre spații și roluri. Aceasta 
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înseamnă că elevii sunt capabili să utilizeze cunoștințe dincolo de clasă în „spațiul al treilea”, care 
este spațiul care se intersectează între propriile vieți și cunoștințele învățate. 

 

 

 

2.1.3. Programul național olandez MediaCoach 
 

Acest program este la nivel post-universitar având ca obiectiv formarea formatorilor. 

Conform site-ului său oficial Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC), peste 2400 de formatori 
media (MediaCoaches) au fost instruiți de la începutul cursului de formare în 2007. Acești 
formatori media  certificați își folosesc abilitățile și cunoștințele în activitatea lor iar NOMC a ajuns 
la concluzia că începând cu 2013, formatorul media a fost considerată o profesie nouă, care a 
fost bine acceptată în școli, biblioteci și în activităţile pentru tineri. 

Inițiativa olandeză de instruire în domeniul media a atins cu succes obiectivul de a îmbunătăți 
educația media în rândul copiilor, tinerilor și părinților prin formarea profesioniștilor din 
domeniul de tineret, în special, profesori, bibliotecari, lucrători de tineret, oficiali guvernamentali 
și alți profesioniști ai societății, oferindu-le posibilitatea de a studia posibilitățile și provocările 
acestor noi mijloace de informare și alfabetizare. Cursul de formare oferit de National 
MediaCoach se concentrează pe dezvoltarea alfabetizării digitale sau a alfabetizării în rândul 
tuturor cetățenilor: tineri, adulți și seniori. În timpul cursului, există o pregătire extinsă de abilități 
de coaching și dezvoltare didactică a activităților și materialelor. Participanților le sunt predate 
tehnici de comunicare și prezentare, precum și abilități de proiectare și management de proiect.  

Este interesant de menționat că programul a fost creat prin „Răsturnarea clasei (flipping the 
classroom)”, care a fost realizat prin atribuirea unui număr mai mare de sarcini de lucru elevilor  
precum rapoarte, articole, videoclipuri sau documentare, realizate înainte de sesiunile live. 
Conform metodologiei de Răsturnare a clasei, elevii se pot concentra apoi pe analize aprofundate 
în timpul sesiunilor live și pe aplicarea subiectelor în propriul mediu de lucru, dar și pe lucrul în 
grup – pe sarcini de lucru comune. Prin „răsturnarea” programului de formare, atenția 
(responsabilitatea) este îndreptată către elevi. Aceasta activează angajamentul, cooperarea și 
interacțiunea dintre elevi. Creează mai multă responsabilitate individuală și învățare 
independentă și oferă elevilor mai multe îndrumări personale din partea formatorilor. În cadrul 
acestei metodologii, este recomandată lansarea de sarcini clare și aplicate, precum și producerea 
/ selectarea de conținut atractiv pentru elevi pentru a-i stimula pe aceștia în procesul de 
pregătire.  
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Programul a crescut de-a lungul anilor și formatorii media au fost instruiți în Curacao și Sint 
Maarten. Acesta a declanșat proiectul European MediaCoach, un efort lung de 3 ani până la 
sfârșitul anului 2020, care reunește părți interesate cheie în domeniul educației mediatice. Acesta 
poate acționa ca un catalizator pentru a favoriza extinderea între regiuni și țări a uneia dintre cele 
mai de succes practici europene în domeniul educației în domeniul mediului pentru tineri. 
Inițiativa Olandeză de Formare MediaCoach (Formator media) va fi replicată în următoarele cinci 
contexte naționale ale Uniunii Europene, precum: Cipru, Grecia, Portugalia, România și Bulgaria. 

Deși accentul programului MediaCoach este diferit de cursul de formare „GetFacts”, subliniază 
implicarea crescută a elevilor, în special în cazul în care aceștia își activează implicarea, 
cooperarea și interacțiunea. De asemenea, ne arată că, pentru ca programele să fie eficiente și 
scalabile, trebuie să existe scopuri și obiective clare, de dozare și intensitate suficientă, utilizarea 
unei varietăți de abordări de învățare pentru a lucra cu oamenii atunci când aceștia sunt pregătiți 
să se schimbe. 

 

2.1.4. Organizația Lie Detectors - Detectoarele de minciuni  
 

Programele educaționale din școlile din Europa care vizează combaterea dezinformării încep să 
implice jurnaliști profesioniști. 

Lie Detectors este o organizație care a câștigat premiul UE pentru competențe digitale 2018 al 
Comisiei Europene privind activitatea derulată în domeniul educației. Proiectul premiat al acestei 
organizații își propune să-i transforme pe școlarii din Europa cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, 
în detectori puternici de minciuni și gânditori critici care pot face alegeri în cunoștință de cauză 
și care pot rezista presiunii de grup, pe măsură ce își sporesc viziunea asupra lumii. Organizația 
furnizează jurnaliști, iar de la profesioniștii media selectați se așteaptă ca aceștia să predea în 
sălile de curs sesiuni de formare cu o durată de 90 de minute în prezența unui profesor, oferind 
materiale de suport acolo unde se dorește acest lucru.  

Sesiunile  includ o imagine de ansamblu a știrilor false, metodele de testare a dezinformării și 
analiza driverelor fenomenului fake news (știri false). Secțiunile interactive - concepute pentru a 
se potrivi grupului de vârstă relevant - îi ajută pe copii să înțeleagă cum selectează mass-media 
știrile și cum aceasta poate insera prejudecăți pentru a prezenta o imagine a realității care este 
adesea incompletă. Materialul pentru teme sau pentru sesiunile de follow up – acolo unde se 
solicită acest lucru - permite copiilor să dezvolte o înțelegere mai profundă a povestirilor selective 
și a perspectivei.  
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Deși aceste proiecte abordează diferitele competențe de alfabetizare media în diverse moduri, 
ele utilizează în general abordări mixte de învățare și implică metode precum cercetarea activă și 
învățarea colaborativă care se bazează pe învățarea activă.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Proiecte specifice grupurilor noastre țintă și nevoilor de formare 
 

2.2.1. Tinerii și copiii de vârstă școlară  

Atât cursanții tineri cât și adulții trebuie să simtă că joacă un rol activ în experiența lor de învățare 
și nu doar ca și cursanți pasivi.  

Social Media Literacy for Change (sml4change) este un proiect pilot cu durata de un an coordonat 
de European Schoolnet și co-finanțat de Comisia Europeană, care își propune să sprijine liderii și 
profesorii din școlile europene, în special pe cei care lucrează cu tineri cu risc de marginalizare 
socială, pentru ca aceștia să încurajeze alfabetizarea media atât în școala cât și în comunitatea 
locală, ajungând astfel să se adreseze cetățenilor în general. Recomandările proiectului 
sml4change au fost lansate într-un raport din 2019 dezvoltat de Donoso și Sefen. Ei au remarcat 
că mai multe studii au încercat să identifice caracteristicile comune ale prevenirii cu succes a 
educației pentru tineri. Strategii precum utilizarea unor exemple extreme, tactici de inducere a 
fricii și prelegerile care se concentrează în principal pe furnizarea de informații sunt mai puțin 
eficiente decât programele bazate pe competențe, care folosesc strategii active de învățare și 
modele teoretice clare. 

Fundația Evens se străduiește să crească educația media în Europa încă din 2009. Publicația lor 
din 2013, intitulată “Media Literacy in Europe: 12 Good Practices That Will Inspire You 
(Alfabetizarea Media: 12 bune practici care te vor inspira” este o selecție finală de 12 proiecte 
alese cu ajutorul unui consiliu format din experți în educația media din diferite țări europene. 
După un studiu atent al acestei publicații, iată un rezumat al mai multor proiecte bune care 
implică direct tineri și seniori. 
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Tabelul 1 Proiecte bune selectate din publicația Fundației Evens în 2013 

Titlul și rezumatul proiectului  Grupul țintă  Metoda  Durata 
A învăța cu Assassin’s Creed 
Elevii au explorat un joc video 
comercial care a fost creat pentru 
divertisment, dar care a avut un 
cadru istoric realist. Interogând ce 
au văzut, au auzit și au făcut pe 
durata jocului și cercetând propriile 
întrebări folosind surse online, și-au 
construit propriul curriculum despre 
perioada și subiectul istoric. 

Elevii din 
școlile publice. 
Această 
franciză de joc 
este cea mai 
potrivită 
pentru 
învățământul 
secundar 
superior.  

Învățarea 
constructivă, prin  
curiozitate despre joc 
și efectuarea de 
cercetări 
independente on-line 
(și / sau în cărți), 
formularea de 
întrebări și cercetarea 
acestora, 
comunicarea în scris 
on-line.  

Cel puțin trei 
ore, de 
preferință o 
zi de școală 
întreagă.  

Media Voices 4 Special Teens 
Tema de ansamblu a fost 
alfabetizarea media: „Verificarea 
realității - modul în care percepem și 
construim lumea prin intermediul 
mass-media”. Punctele tari și 
potențialul adolescenților cu nevoi 
speciale au fost prezentate 
publicului larg prin utilizarea și 
crearea diverselor 
materiale/mijloace media, creșterea 
gradului de conștientizare și 
ajutorarea acestora să dobândească 
abilități utile. Mai multe niveluri de 
lucru: prezentări de proiecte, 
ateliere de creație, blog, reviste 
școlare și evenimente publice 

Adolescenți cu 
diferite tipuri 
de nevoi 
speciale, cu 
vârste 
cuprinse între 
12 și 17 ani în 
școlile 
partenere din 
România și 
Serbia.  

Activități informale și 
metode de învățare 
activă, cum ar fi 
„învățarea interactivă, 
ateliere și abilități 
practice, educația 
între colegi, învățarea 
prin cooperare, 
învățarea la distanță, 
activități media, 
cooperare cu servicii 
media publice, 
crearea de 
instrumente proprii. 

9 luni - 1 an 

Generații în dialog  
Potențialul activității media active a 
fost testat și evaluat pentru 
promovarea alfabetizării media și 
pentru susținerea dialogului între 
generații, pentru o mai bună 

Tineri între 14 
și 20 de ani, 
preferabil să 
provină din 
medii 
dezavantajate 

Muncă activă de mass-
media combinată cu 
metode de educație 
artistică și scriere 
creativă.  

3 – 5 zile, în 
funcție de 
proiect 



10 
Pregătit de: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight” 18 Dec 2019 

înțelegere. Contactele dintre două 
grupe de vârstă au fost inițiate 
pentru a stimula dialogul și pentru a 
lucra împreună la produsele media. 
11 proiecte educaționale au fost 
inițiate și puse în aplicare cu diferiți 
participanți și diferite mijloace 
media, precum video, producție 
audio, o emisiune TV, un ghid audio, 
clipuri pe telefonul mobil si multe 
altele.  

și persoane 
peste 60 de 
ani; 
aproximativ 10 
tineri și cinci 
persoane 
vârstnice au 
participat la 
fiecare proiect.  

Video muzeele  
Un proiect în care elevii sunt invitați 
să cerceteze, să aleagă, să 
înregistreze și să prezinte în 
videoclipuri scurte - cu o abordare 
documentară - teme din cultura lor 
personală. Aceste teme pot proveni 
din mediul lor personal, natural, 
mediu creat de om sau social și sunt 
alese de elevi deoarece cred că ar 
trebui păstrate într-un muzeu 
imaginar al tineretului viitorului.  
În primul rând, acest proiect le oferă 
acces la mijloace de producție 
media și le oferă abilitățile 
necesare, apoi îi invită să discute și 
să evalueze critic videoclipurile, 
oferindu-le șansa de a obține o 
conștientizare mai mare.   

Elevii de 
gimnaziu și 
liceu (13 - 18 
ani), precum și 
profesorii lor.  

Activitățile media în 
clasă și în domeniu 
cercetare socială, 
înregistrare și editare 
video, producție 
documentară și de tip 
mixt.  

Un an școlar 
(aprox. 6 
luni). Elevii 
se întâlnesc 
timp de 2 ore 
săptămânal, 
au nevoie de 
2-3 zile în 
plus la sfârșit 
de 
săptămână 
pentru 
filmări și 2-3 
zile 
suplimentare 
pentru 
editare. 

 

Aceasta nu este o listă completă a tuturor punctelor prezentate în publicație, dar o revizuire a 
acestor proiecte a arătat că au câteva aspecte comune: o combinație de strategie instructivă 
explicită și metode de învățare active și implică mai multe părți interesate pe o perioadă lungă 
de timp. 
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2.2.2. Adulții 

S-au făcut eforturi pentru cercetarea abordărilor de învățare potrivite pentru adulți și vârstnici. 
Va fi interesant să studiem feedback-urile formatorilor și participanților după derularea cursului 
pilot întrucât instruirea și susținerea unui curs în alfabetizarea media este încă neobișnuită pentru 
grupuri familiale cu vârste diferite.   
 
Principiile educației adulților au inspirat cursul de instruire “GetFacts”, dar mai ales, „Andragogia” 
lui Malcolm Knowles oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a educației adulților. Cele 4 
principii sunt rezumate în figura de mai jos: 
Figura 1 4 Principii ale Andragogiei lui Knowles 

 

Sursa: https://elearninginfographics.com/adult-learning-theory-andragogy-infographic/ 
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Christopher Pappas (2013), fondatorul eLearning a scris un articol interesant despre modul în 
care cele 5 presupuneri ale teoriei învățării adulților ale lui Knowles pot fi traduse în experiențe 
moderne de eLearning și cum putem integra cele 4 principii ale Andragogiei într-un curs 
eLearning pentru o implicare și motivare maximă a cursanților. Cele 4 principii ale Andragogiei lui 
Knowles au fost, de asemenea, utilizate în elaborarea metodologiei pentru proiecte precum 
Sistemul de Dezvoltare a Competențelor Digitale (DCDS), care își propune să stabilească un cadru 
care să ofere populației europene adulte cu abilități digitale scăzute, competențe digitale și 
transversale de bază necesare pentru ocuparea forței de muncă, dezvoltare personală, incluziune 
socială și cetățenie activă. 

Aplicarea celor 4 principii ale teoriei învățării adulților elaborate de Knowles 

1. Principiul Andragogiei #1: Implicarea cursanților adulți  

Este deosebit de important pentru cursanții adulți să se simtă implicați în experiența lor de 
învățare, să fie o parte integrantă a dezvoltării și a punerii în aplicare a curriculum-ului, precum 
și a procesului de evaluare. Pentru a realiza acest lucru, putem obține feedback de la cursanții 
adulți, astfel reușind să proiectăm mai bine materiale de învățare, teste și activități bazate pe 
nevoile și dorințele cursanților adulți. Pentru cursul “GetFacts” , sperăm să strângem informații 
prin utilizarea sondajului aplicat înainte de începerea cursului, prin consultarea intereselor și a 
contextului participanților, precum și informarea acestora asupra obiectivelor stabilite și a 
metodelor de realizare a acestora. Feedback-ul colectat după implementarea cursului pilot va fi 
folosit și pentru revizuirea și actualizarea materialului de formare și vom comunica în mod 
corespunzător cu participanții. 

2. Principiul Andragogiei #2: Experiența de învățare a cursanților adulți 

Experiențele oferă o resursă valoroasă pentru învățare și, mai ales, pentru cursanții adulți, 
deoarece  aceștia sunt atașați de experiențele lor de viață. Astfel, procesul de învățare trebuie să 
ia în considerare experiențele participanților. În loc de sarcini de memorare, ar trebui promovate 
activități care încurajează cursanții adulți să se aventureze, să exploreze subiectul și să culeagă 
experiențe. În acest fel, cursanții adulți pot învăța din erorile lor, pot avea mai multă autonomie 
atunci când rezolvă probleme și pot să-și folosească cunoștințele într-o manieră practică.  

3. Principiul Andragogiei #3: Relevanța și impactul asupra vieții cursanților 

Cursanții adulți trebuie să vadă cum obiectivele de formare pot avea un impact pozitiv asupra 
vieții lor și cum pot să aplice ceea ce au învățat în situații din lumea reală. Acest lucru ajută la 
dobândirea și menținerea motivației, iar formatorii pot face acest lucru prin integrarea scenariilor 
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în procesul de formare. Profilarea participanților, acolo unde este posibil, poate ajuta la maparea 
intereselor lor principale și orientarea procesului de învățare către aceștia.  

4. Principiul Andragogiei #4: Centrarea asupra problemei  

Oferiți-le cursanților adulți  posibilitatea de a absorbi informațiile, mai degrabă decât de a le 
memora. Instruirea ar trebui să fie centrată pe probleme, mai degrabă decât orientată pe 
conținut, deoarece cursanții adulți  vor dori să vadă imediat cum conținutul îi va ajuta să rezolve 
probleme practice. Adulții pot absorbi mai bine informațiile prin punerea în practică a ceea ce au 
învățat, decât prin simpla memorare a acestora. Astfel, se vor depune eforturi pentru a ilustra 
problema dezinformării în viața noastră de zi cu zi, iar activitățile de la clasă, inclusiv simulările, 
acolo unde este posibil, vor fi realizate pentru a permite participanților să stocheze informațiile 
în memoria lor pe termen lung, prin repetare și experiență. 

2.2.3. Seniorii  

 
Partenerii proiectului “GetFacts” și-au împărtășit expertiza în formarea persoanelor vârstnice și 
iată părerile adunate pe baza experienței și cunoștințelor lor: 
 
Tabelul 2 Procesul de predare pentru cursanții adulți și pentru seniori  

Care sunt câteva 
activități / metode 
bune pe care le-ați 
folosit pentru a învăța 
adulții și persoanele în 
vârstă?  
 
 
 

- Adulții și persoanele în vârstă apreciază listele de verificare unde 
își pot urmări procesul de învățare precum și fișele de lucru 

- Cursanților adulți le place să poată alege modul de învățare 
(videoclipuri, texte etc.) 

- Gamificarea, discuțiile, provocările precum Kahoot, activități mai 
creative precum learnapps.org, socative.com sau playbuzz.com 

- Lucrul în grupuri mici, în special cu persoanele în vârstă, deoarece 
acestea ar putea necesita tehnica de predare unu la unu  

- Învățarea bazată pe proiecte sau pe probleme, și în cadrul lor 
contextual 

- Elementele de Andragogie 
Care sunt anumite 
aspecte la care 
trebuie să fim atenți 
atunci când predăm 
adulților și 
persoanelor în vârstă? 
 

- Rețineți că adulții și persoanele în vârstă au deja experiență de 
învățare și de viață și că sunt experți în domeniile lor, așa că ar 
trebui să stabilim o conexiune vizuală cu aceștia și să nu îi tratăm 
cu superioritate. Țineți cont de cunoștințele adulților.  

- Explicați într-un limbaj simplu și inteligibil, repetând acolo unde 
este necesar și punând mereu întrebări pentru a vă asigura că 
totul este clar  
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- Este important să revizuiți la începutul fiecărei sesiuni noi ceea 
ce au învățat în sesiunea precedentă 

- Este important să aveți o abordare pozitivă și îngăduitoare 
- Întrebați-i pe cursanți ce vor să învețe îndeosebi  
- Clarificați faptul că nimeni nu îi judecă și că greșelile sunt permise 
- Adulților le place să obțină informații concrete și precise, în timp 

ce persoanele în vârstă privesc aceste tipuri de activități ca locuri 
în care pot socializa, cu mai puțin accent pe ceea ce este predat.  

-  
- Adulții trebuie să vadă că ei pot beneficia în mod direct de ceea 

ce sunt învățați 
- Este important să se identifice care sunt interesele și nevoile lor 

legate de formare 
- Mai ales pentru persoanele în vârstă, frica lor de tehnologie și 

computere: mulți vârstnici sunt speriați de un echipament IT și 
uneori refuză să-l atingă, deoarece se tem să nu-l strice. Această 
stare de spirit va împiedica, probabil, persoanele în vârstă să se 
înscrie vreodată la un curs. Sau dacă o fac, le va fi foarte dificil să 
experimenteze cu orice tip de echipament. 

- Dificultăți fizice: accesul fizic și accesibilitatea web sunt 
importante. Prin urmare, planificați-vă activitatea de formare 
pentru grupuri mai mici, astfel încât să existe suficient spațiu fizic 
pentru cursanți 

- Competență digitală, cunoștințe culturale, abilități lingvistice, 
utilizarea de social media 

Ce activități / metode 
nu sunt potrivite 
pentru a fi folosite în 
procesul de predare în 
cadrul cursurilor 
pentru adulți  și 
persoane vârstnice? 
 

- Lecții de tipul prelegerilor 
- Sesiuni de lucru extinse 
- După 2 ore, persoanele în vârstă obosesc și nu se pot concentra. 

În general, nu poți preda ceva prea complicat sau care necesită 
eforturi prelungite.  

- Depinde de la persoană la persoană. Unele tipuri de jocuri 
(exerciții de energizare și de spargere a gheții), precum și jocul 
de rol nu sunt foarte populare 

- Studiul individual sau exercițiile individuale nu sunt atât de 
eficiente cu persoanele în vârstă, dar acestea pot fi folosite cu un 
mentorat constant 
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Acest tabel va fi reprodus într-un format revizuit pentru a fi inclus în setul de instrumente ca 
parte a resurselor noastre pentru formatori / profesori. 

2.2.4. Grupurile mixte  

Partenerii au făcut eforturi pentru a găsi rapoarte și informații relevante cu privire la instruirea de 
familie. Proiectul „Generații în dialog” este util pentru cursul „GetFacts”, deoarece oferă o 
perspectivă importantă asupra realizării unui training care implică tineri și vârstnici. După cum s-
a menționat în publicația din 2013 a Fundației Evens, raportul proiectului a împărtășit câteva 
lucruri la care să se acorde o atenție specială. Este nevoie de mult timp pentru dialog în munca 
între generații, cum ar fi discuția pe tema aleasă a produsului media, procesul de agreare a 
diferitelor sarcini; sprijinul reciproc. Este important să programați suficient timp pentru rezultate 
bune. Schimbul între participanți a fost foarte important și la începutul și la sfârșitul fiecărei zile, 
toți participanții s-au adunat pentru a vorbi despre proiect și pentru a-și împărtăși experiențele. 
Această întâlnire a fost prezidată de un membru al echipei, asigurându-se că toată lumea a fost 
acceptată și toate ideile au fost comunicate.  
 
Dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului includeau: Găsirea de grupuri de persoane 
vârstnice nu a fost ușoară întrucât nu există multe locuri unde aceștia mergeau frecvent. Cu toate 
acestea, după derularea proiectelor, majoritatea au fost foarte interesați să participe la mai multe 
proiecte de acest gen. De asemenea, a fost făcută o sugestie pentru îmbunătățiri viitoare și acest 
punct ar putea fi încorporat în proiectul „GetFacts”. O scurtă prezentare a proiectului înainte de 
începerea acestuia ar putea ajuta la localizarea participanților interesați. Le-ar oferi oamenilor în 
vârstă o idee despre lucrurile la care ar trebui să se aștepte și ce ar trebui să facă.  
 
Există o mulțime de cercetări și literatură cu privire la influența părinților asupra socializării și 
dezvoltării copiilor lor. De exemplu, Verma concluzionează în articolul său din 2013 că părinții „au 
o influență mare asupra dezvoltării copilului lor. O influență parentală pozitivă ajută un copil să 
stabilească o personalitate sănătoasă și să-și construiască identitatea. De asemenea, părinții 
„ajută la dezvoltarea raționamentelor morale ale copilului lor și a abilităților de judecată prin 
discuții și conversații de susținere”. O relație mai strânsă și sigură între copii și părinți influențează 
comportamentul social al copilului în viitor. Astfel, sperăm că, oferindu-le părinților / bunicilor 
șansa de a parcurge cursul de formare împreună cu copilul/nepotul, acesta le poate oferi o 
experiență comună și o șansă de schimb de idei.  
 
Cu toate că nu este pe tema educației media, Terzian și Mbwana într-o fișă informativă din 2009 
privind „Ce funcționează pentru programele de implicare a părinților pentru adolescenți” au 
prezentat câteva informații utile. Ei au remarcat faptul că implicarea părinților în programele de 
intervenție este dificilă și este necesară evaluarea rolului stimulentelor și a altor strategii de 
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recrutare și reținere a participanților. Aceștia au evaluat 47 de programe de implicare a părinților 
și au descoperit că programele a căror strategie principală este de a oferi informații despre un 
anumit subiect părinților, dar nu le oferă oportunități de a exersa abilități sau de a participa la 
activități cu copiii lor, în general, au fost mai puțin reușite. 
 

3. Metodologia adoptată  
 

3.1. Privire de ansamblu 

În cadrul mesei rotunde care a avut loc pe data de 19 noiembrie 2019, la care au participat o serie 
de experți, membrii au discutat dacă ar trebui să avem rezultate diferite de învățare pentru cele 
două grupuri țintă. Concluzia a fost că putem avea aceleași rezultate de învățare, dar să folosim 
metode și / sau resurse diferite pentru cele două grupuri.  

Figura 2 Taxonomia lui Bloom 

 
Sursa: https://www.turtlelake.k12.wi.us/faculty/wmarek/bloomstaxonomy.cfm 

 

Taxonomia lui Bloom este o ordonare ierarhică a abilităților cognitive, ceea ce înseamnă că 
învățarea la niveluri superioare depinde de obținerea cunoștințelor și abilităților necesare la 
niveluri inferioare. Taxonomia a fost propusă în 1956 de Benjamin Bloom, psiholog educațional 
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la Universitatea din Chicago și a fost revizuită în 2001. Aceasta poate fi utilizată pentru a clasifica 
obiectivele de învățare educațională, pentru a ajuta profesorii să-și predea / să-și planifice lecțiile 
și cursanții să învețe. (Armstrong, n.d.) 

În ceea ce privește taxonomia Bloom a diferitelor niveluri de învățare, membrii mesei rotunde au 
discutat dacă ne putem aștepta să obținem mai mult de nivelul 2 (înțelegere). Trebuie să ținem 
cont de constrângerile de timp și faptul că avem la dispoziție doar 10 ore de curs, intervalele 
diferite de vârstă din rândul participanților și mediile diverse din care aceștia provin. S-au depus 
eforturi pentru a include întrebări / activități în planul de formare, care ar putea stimula niveluri 
mai ridicate de învățare. Cu toate acestea, întrucât acesta este un proiect pilot, planul de formare 
și obiectivele pot fi mai bine revizuite și actualizate după primirea feedback-ului din teren la 
finalul pilotării cursului. Unele activități pot fi adaptate pentru a atinge niveluri mai înalte de 
învățare și, în funcție de tipurile de participanți formatorii pot exercita flexibilitate în desfășurarea 
cursului pilot.  

Încă nu este clar care este nivelul de competență al participanților, iar interesul lor de a afla 
despre dezinformare și alte informații cruciale rămâne necunoscut. Deoarece formarea bazată 
pe familie pentru educația media este încă un concept nou și luând în considerare diferitele grupe 
de vârstă și mediile de proveniență ale participanților, abordarea noastră trebuie să rămână 
flexibilă și antrenantă. 

Pentru cursul de formare  „GetFacts”, ne străduim să adunăm informații prin sondajul de pre-
instruire aplicat înainte de începerea cursului și prin consultare cu privire la interesele și contextul 
participanților, precum și informarea acestora asupra obiectivelor stabilite și a metodelor de 
realizare a acestora. Feedback-ul colectat după pilotarea cursului va fi folosit și pentru revizuirea 
și actualizarea conținutului instruirii și vom comunica în mod corespunzător cu participanții.  

Practicile de predare și învățare pentru educația în domeniul media se pot baza pe diverse 
metode realizate la clasă (e.g. învățarea bazată pe probleme, învățarea bazată pe discuții, 
învățarea colaborativă și învățarea bazată pe joc, etc.). Majoritatea acestor metode se bazează 
pe învățarea activă. Ne străduim să includem aceste metode în procesul formare și să ne 
adaptăm în funcție de diversitatea grupurilor. Formatorii vor parcurge cu participanții obiectivele 
de învățare ale cursului de formare, înainte de a desfășura activități precum jocurile, dacă acestea 
ar trebui să fie utilizate.   
 
Instruirea va adopta o abordare mixtă inspirându-se din teoria învățării constructiviste și din 
metodele didactice, necesitând contribuția activă a participanților. Constructivismul este o teorie 
care spune că oamenii își construiesc propria înțelegere și cunoaștere a lumii prin experimentarea 
lucrurilor și apoi prin reflecție asupra acestor experiențe. Teoria metodelor didactice de învățare 
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se bazează pe cunoștințele de referință pe care cursanții le au și se străduiește să îmbunătățească 
și să transmită aceste informații.  
 
Abordarea mixtă folosește, de asemenea, 4 strategii diferite:  
(Strategiile se pot completa reciproc și diferite metode din diferite categorii pot fi utilizate într-o 
singură sesiune, iar unele metode pot fi suprapuse.) 
 

1) Învățarea directă  
Centrată pe formator și eficientă pentru furnizarea de informații sau dezvoltarea 
abilităților pas cu pas. De asemenea, funcționează bine pentru introducerea altor metode 
de predare. 
Posibile metode selectate: Prezentare generală structurată, prelegerea, comparația & 
contrastul 
 

2) Învățarea indirectă  
Este centrată pe cursant și caută un nivel ridicat de implicare a cursanților în observarea, 
investigarea, extragerea de concluzii din date sau formarea ipotezelor. Profită de interesul 
și curiozitatea cursanților și favorizează dezvoltarea abilităților și a abilităților 
interpersonale.  
Posibile metode selectate: discuția reflexivă, ancheta ghidată, rezolvarea de probleme 
 

3) Învățarea interactivă 
Se bazează foarte mult pe discuții și schimbul de informații între participanți. Cursanții 
pot învăța de la colegi și profesori.  
Posibile metode selectate: Dezbaterile, brainstormingul, învățarea reciprocă, discuția, 
învățarea prin cooperare, rezolvarea de probleme 
 

4) Învățarea experimentală 
Inductivă, centrată pe cursant și orientată spre activitate. Reflecția personalizată despre 
o experiență și abilitatea de a face procesul de învățare să funcționeze în situații noi fac 
parte din această strategie 
Posibile metode selectate: Jocurile, jocul de rol 

 

Pentru strategiile de învățare de mai sus, resursele utilizate vor fi, de asemenea, adaptate cât mai 
mult posibil la „contextul” participanților. În acest fel, ei pot prelucra noi informații sau cunoștințe 
într-un mod care să aibă sens pentru ei în cadrul lor de referință.  
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Învățarea poate fi un proces complex și atunci când variabilele sunt necunoscute și / sau 
numeroase, necesită mai multă atenție și eforturi. În mod ideal, instruirea ar putea fi împărțită 
în mai multe sesiuni, alocați timp pentru a permite participanților să facă schimb de opinii și să 
dea feedback la începutul și la sfârșitul sesiunii și, pe cât posibil, folosiți o abordare de învățare 
mixtă utilizând atât învățarea directă, învățarea colaborativă cât și învățarea bazată pe probleme. 

 

3.2. Extinderea strategiei și la ce anume să acordați atenție 

 
Nu există o abordare unică pentru a îmbunătăți alfabetizarea media în ceea ce privește scalarea. 
În general, programele sociale de succes ar trebui să fie bazate pe teorie și bazate pe dovezi / 
cercetare. Extinderea acestor programe nu este ușoară și Sacks și colaboratorii săi (2015) a 
analizat cele mai bune practici pentru extinderea programelor eficiente din literatura de 
specialitate și a menționat în concluziile lor cheie că: 
 

v Replicarea și extinderea eficientă a unui program bazat pe dovezi necesită timp, 
planificare și mobilizarea eforturilor și resurselor din comunități, dezvoltatori de 
programe și organizații de implementare 

 
v Pentru a se asigura că eforturile de amploare au ca rezultat implementarea de 

înaltă calitate, dezvoltatorii de programe, organizațiile de implementare și 
finanțatorii ar trebui să ia în considerare o serie de factori, inclusiv identificarea 
componentelor de bază, selecția programului adecvat pentru contextul local, 
capacitatea organizațională pentru extindere, recrutarea și angajarea de personal, 
inclusiv personal de conducere, monitorizarea fidelității și a rezultatelor, 
furnizarea de formare continuă și asistență tehnică și identificarea finanțărilor 
durabile 

 
Larson și colaboratorii rezumă în concluziile lor cheie că extinderea implică mai mulți parteneri și 
partenerii joacă mai multe roluri. Prin extindere, ne referim la un proces pentru creșterea 
semnificativă a numărului de implementări susținute ale unui program de succes, servind astfel 
mai multe persoane cu beneficii comparabile. Rețelele sociale se conectează și activează și este 
o modalitate de a găsi parteneri și posibili participanți. Fidelitatea programului poate fi afectată 
atât înainte cât și după creșterea scalării. Reinventarea este comună, colaborativă și uneori 
transformatoare. Adaptarea este adesea așteptată și uneori încurajată. Chiar și cel mai bun 
program ar putea eșua dacă este pus în aplicare într-un mediu nepotrivit. Monitorizarea 
controlului și a învățării variază.  
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Pentru cursul pilot “GetFacts”, am inclus o schemă de instruire cu rezultatele învățării identificate 
și revizuite de parteneri, formatori și experți. Comunicarea periodică între parteneri și webinariile 
ulterioare urmăresc de asemenea să ofere asistența necesară. În afară de a decide componentele 
de bază (obiectivele, rezultatele și metodele de învățare), rămânem flexibili în ceea ce privește 
resursele și execuția.  
 
 

4. Participanții 
 

4.1. Criteriile de selecție a participanților  

Deoarece instruirea este axată pe dezinformare și știrile false existente pe platformele de 
socializare, participanții sunt așteptați să utilizeze sau să aibă cunoștințe prealabile despre cel 
puțin o platformă de social media. Având în vedere natura sensibilă a datelor cu caracter personal 
și dificultatea de a certifica „contextul social și economic dezavantajat” al participanților, o 
descriere generală a zonei în care se află școala, centrul de instruire sau biblioteca, ar putea fi 
oferită de parteneri și / sau formatori 

Recrutarea participanților  

La data de 20 noiembrie 2019 a avut loc o întâlnire a partenerilor la care au participat de 
asemenea și formatorii. În cadrul acestei întâlniri, membrii au discutat despre modul în care 
urmau să recruteze participanții, precum și unele preocupări legate de acest aspect.  

Cursul de formare implică un grup de vârstă specific de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani 
cu părinții / bunicii lor pe un subiect relativ nou, cercetările noastre nu au găsit studii anterioare 
privind formarea familială care să implice această grupă de vârstă pentru acest subiect de 
alfabetizare media.  

Fiecare partener și formatorii lor vor lucra împreună pentru a recruta participanți. Unele idei 
împărtășite de parteneri cu privire la modul de a găsi participanți care doresc să participe la curs, 
includ lucrul cu bibliotecile și școlile locale, accesând rețeaua existentă. Unii parteneri sunt deja 
bine cunoscuți în comunitatea lor, fiind astfel mai ușor pentru aceștia să deruleze cursurile de 
formare. 

Problema conform căreia unii tineri care ar putea fi interesați de cursul de formare pot fi minori 
neînsoțiți sau orfani, a fost adusă în discuție în timpul întâlnirii. În acest caz, un anumit grad de 
flexibilitate poate fi exercitat în selecția participanților, pentru a permite membrilor familiei lor 
extinse, tutorilor legali sau educatorilor să participe împreună cu aceștia la curs.  
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4.2. Motivarea participanților  
 

Deoarece cursul de formare implică nu doar tineri cu vârsta între 14 și 16 ani, ci și adulți și seniori, 
este dificil de identificat o strategie anume pentru a atrage toți participanții potențiali.  
 
Iată câteva modalități în care participanții pot fi motivați să participe și să  finalizeze cursul de 
formare: 

1) A se vedea legătura dintre obiectivele de instruire și aceea de a fi mai conștienți 
/abilitați să ia alegeri în cunoștință de cauză 

2) A înțelege că posibilitatea de a lua decizii mai bine informate îi ajută să își exercite 
drepturile mai bine 

3) O modalitate de a juca un rol mai activ în experiența de învățare și în viața membrilor  
de familie 

4) Stimulente tangibile, de ex. bilete, premii 

 

5. Potențiale provocări și soluții posibile  

Limbajele și dialectele diferite vorbite de potențialii participanți, diferitele contexte 
(educaționale) ale participanților, de exemplu, imigranții și, prin urmare, culturile diferite, pot 
crea dificultăți formatorilor în derularea procesului de formare și pregătirea materialelor.  

Potențialele dificultăți includ, de asemenea, dificultăți în a-i determina pe membrii familiei să 
se alăture cursului de formare. De exemplu, tinerii ar putea fi interesați să urmeze acest training, 
dar părintele / bunicul nu este, și invers.  

Unii parteneri au sugerat promovarea cursului în rândul părinților, urmând apoi ca aceștia să își 
convingă copiii să participe împreună la această instruire. Unii parteneri și-au împărtășit intenția 
de a lucra direct cu școlile și de a găsi mai întâi participanți din rândul tinerilor. În ceea ce privește 
proiectul „Generations in Dialogue”, modalitatea de succes a acestora de a găsi participanți a fost 
să coopereze cu alte organizații, prin urmare, să acceseze rețeaua deja existentă. 

Au fost, de asemenea, discuții despre crearea de stimulente pentru participanți, pe care aceștia 
să le poată primi la finalizarea cu succes a cursului de instruire, cu scopul de a convinge familiile 
să se alăture acestui curs. Acestea vor fi analizate în continuare de parteneri, pe măsură ce 
studiază detaliile bugetului lor. Partenerii și formatorii pot, de asemenea, să împărtășească mai 
detaliat strategia adoptată și să evalueze procesele descrise în raportul de pilotare și în raportul 
final, după susținerea cursului pilot și analizarea feedbackului participanților. 
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