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76,5%

47%

41%

6%

folosesc zilnic rețelele de socializare (78% femei, 75% bărbați)

folosesc Internetul pentru a obține noi cunoștințe despre un subiect,
training și cursuri

folosesc Internetul pentru a citi știri și publicații online

folosesc Internetul pentru a se implica civic

79% dintre tinerii cu vârste între 16 și 19 ani din România accesează zilnic 
Internetul

90%

Surse: Eurostat, 
Institutul Național 

de Statistică, 
Media Factbook 

2016

dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 ani din România ascultă radio cel puțin 
o oră/zi

57%

dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 ani din România citesc ziare9%

dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 ani din România se uită zilnic la 
emisiuni TV, cel puțin o oră/zi

90%



Cum facem tinerii mai atenți la ce se întâmplă în societate? Cum îi învățăm să interacționeze responsabil cu media?

Educația media

Construiește mecanismele 
de gândire critică, pentru o 
înțelegere și interacțiune 
mai bună cu produsele 

media.

Este direct conectată cu 
cetățenia activă într-o 

societate democratică și cu 
abilitatea de a ne raporta 

critic și independent la 
influențele din societate.

Este un instrument de 
promovare a drepturilor 
fundamentale și reduce 
riscul de extremism și 

dezinformare.



Laboratorul de educație și cultură media
Predau educație media!

Centrul pentru Jurnalism Independent dezvoltă, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, un program strategic,
prin care introduce elemente de educație media în programele educaționale de liceu pentru disciplinele umaniste (limba
română, limba engleză, limba franceză, istorie, științe sociale) și creează un set de instrumente și materiale, pentru ca
tinerii să înțeleagă și să respecte rolul media într-o societate democratică, să distingă informația de propagandă și să
folosească responsabil rețelele sociale.

Prin educația media, sprijinim tinerii să crească și să se adapteze, să își dezvolte aptitudinile, motivația și gândirea critică, să își extindă 
orizonturile, să transmită și să aplice cunoștințe în situații noi. Formăm abilitățile tinerilor de a acționa ca cetățeni activi în comunitățile lor, 

pentru a proteja drepturile omului, egalitatea de gen, dezvoltarea durabilă, pacea și justiția socială.



Înțeleg spațiul digital
Identifică informația utilă
Folosesc eficient motoarele de căutare 
Își protejează informațiile personale în mediul online
Cunosc strategii și metode de învățare autodidactă

•

SĂ ACCESEZE INFORMAȚIA

Înțeleg concepte precum simbol și reprezentare
Identifică scopul mesajului

Evaluează credibilitatea și calitatea informației
Înțeleg propria viziune despre lume și prejudecățile care o condiționează  

Recunosc relațiile de putere care influențează informația într-un spațiu cultural
Înțeleg contextul politic, social și economic în care informația este produsă

SĂ ANALIZEZE INFORMAȚIA

Tinerii cunoscători de media știu:

Recunosc nevoia de comunicare și de afirmare personală
Identifică obiectivele personale de comunicare

Creează mesaje multimedia creative
Creează, distribuie și promovează responsabil mesaje

Lucrează împreună

SĂ CREEZE CONȚINUT

Înțeleg modul în care media de divertisment comunică valori și ideologii
Înțeleg modul în care valorile și experiențele diferite influențează 
interpretarea mesajelor 
Înțeleg riscurile la care se expun când comunică prin media digitale
Aplică principiile etice și sunt responsabili în comunicare
Înțeleg modul în care conceptele ”privat” și ”public” sunt reconsiderate în 
media digitale
Respectă și protejează drepturile și responsabilităție individuale
Înțeleg rolul comunicării în menținerea status quo, precum și în schimbarea socială 

SĂ REFLECTEZE ASUPRA INFORMAȚIEI

Sursa: Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action



Tinerii cunoscători de media sunt cetățeni activi!

Sunt activi și se implică 
în comunități cu 
interese comune 

Își asumă rolul de agenți 
ai schimbării în familie 

și la școală

Identifică și semnalează 
injustiția

Respectă legile și 
participă la schimbarea 

legilor nedrepte

Folosesc puterea 
informației pentru a 

pentru a acționa creativ 
și responsabil

Discernământ Responsabilitate Respect Integritate Empatie Percepție pozitivă

Sursa: Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action



Aducem educația media în atenția autorităților 
la nivel național

Aducem educația media la ore

Direcții de acțiune pentru următorii 3 ani:

Includem elemente de educație media în materia 
predată, împreună cu 90 de profesori motivați

Dezvoltăm competențe media pentru 
11.000 de elevi

Punem bazele unei comunități naționale, formate din 
900 de profesori, interesați de instrumente de 

educație media

Mapăm relația tinerilor cu informația și mass media,
la nivel național (ce consideră a fi informație, ce fac 
cu informația, care sunt criteriile după care acordă 
credibilitate unui mesaj sau unei surse etc.)

Propunem autorităților introducerea educației media 
în programa școlară de liceu, printr-un document de 
politică publică

Lucrăm alături de autorități, pentru ca educația 
media să devină una dintre valorile fundamentale ale 
educației și să facă parte din trunchiul comun de 
competențe pe care le dobândesc elevii



Activități programate în Laborator
Să creăm, să testăm și să aplicăm un toolkit pentru profesori, care să cuprindă 
planuri de lecție și materiale adiționale

Să asigurăm instruire și mentorat pentru 90 de profesori de liceu (școli 
de vară, întâlniri de follow-up, asistență permanentă)

Să lucrăm cu 2.250 de elevi, în cadrul workshop-urilor dedicate și să 
informăm 11.000 de elevi 

Să sprijinim 900 de profesori să folosească instrumentele și materielele 
create, prin informare continuă și resurse

Să formăm 14 profesori în cadrul unui Training of Trainers, care vor deveni 
mentori în educație media

Să creăm, să testăm și să aplicăm un toolkit pentru 
profesori, care să cuprindă planuri de lecție și materiale 
adiționale

01
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04

06

08

09

Să asigurăm instruire și mentorat pentru 90 de profesori de 
liceu (școli de vară, întâlniri de follow-up, asistență 
permanentă)

Să lucrăm cu 2.250 de elevi, în cadrul workshop-urilor 
dedicate și să informăm 11.000 de elevi 

Să analizăm programa școlară pentru 5 materii predate 
la liceu (limba română, engleză, franceză, istorie, științe 

sociale)

Să creăm un document de poziție cu privire la rolul 
educației media în învățământul formal

Să prezentăm autorităților naționale rezultatele noastre 
și să construim un parteneriat pentru introducerea 

educației media între valorile fundamentale ale 
procesului educațional05 Să sprijinim 900 de profesori să folosească instrumentele 

și materielele create, prin informare continuă și resurse

Să formăm 14 profesori în cadrul unui Training of Trainers, 
care vor deveni mentori în educație media și vor sprijini 
alți 420 de profesori să aducă educația media la clasă

03
07Să realizăm un studiu sociologic statistic relevant, cu 

privire la relația tinerilor cu informația și mass-media

pentru următorii 3 ani:



Ne dorim să creștem Laboratorul:

02

03

04

05

Să creăm un “laborator” online pentru educație media

Să asigurăm instruire și mentorat pentru alți 80 de profesori de liceu 
(școli de vară, întâlniri de follow-up, asistență continuă)

Să lucrăm cu 100 de elevi, în cadrul a 4 școli de vară 

Să lucrăm cu alți 750 de elevi, în cadrul workshop-urilor dedicate, și să 
asigurăm informarea a 10.000 de tineri

Să instruim membri ai Caselor Corpului Didactic și biblioteci la nivel 
național

01

Avem un orizont de 5 ani



Centrul pentru Jurnalism Independent este o organizație neguvernamentală, cu o istorie de 22
de ani, care acționează pentru profesionalizarea presei, prin păstrarea standardelor jurnalistice
și prin dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest și responsabil în mass-media.

CJI este un promotor în România al educației media și militează pentru un public informat,
condiție obligatorie a oricărei democrații.

Educația pentru drepturile omului, libertate de exprimare, bună guvernare este o parte
importantă a activității noastre. În ultimii 5 ani, am lucrat împreună cu peste 200 de profesori și
2.500 de elevi.

Centrul pentru Jurnalism Independent

”Povestea mea a început, oh, well, pe băncile CJI-ului, în 2009, când
încă eram în liceu. Din 2009, am început să citesc tot ce prindeam și
însemna jurnalism narativ și m-am îndrăgostit din ce în ce mai mult
de presa de calitate, de scriitura responsabilă și curată, făcută cu
grijă.

Andreea Bădoiu – Graffiti PR



Schimbarea are nevoie de 
timp, pasiune și 

consecvență.

Democrație și drepturile omului
Mass-media
Advocacy

I-am învățat despre:

Ne-au învățat că:

Energia și entuziasmul nefolosite se pierd
Schimbarea vine din interiorul sistemului
Profesorii au nevoie să înțeleagă avantajele metodelor 
inovative de învățare, pentru a deveni creativi în lucrul cu elevii



Cursuri de educație media 
10 orașe
40 de zile de curs
250 de elevi

Anii 2014-2016 în cifre

Școala de vară pentru elevi
12 orașe
6 zile de curs
15 elevi

Cursuri pentru profesori
10 orașe
4 zile de curs (Bușteni, Câmpina)
20 profesori

Cursuri pentru profesori
15 orașe
5 zile de curs (Bran, București)
20 profesori





Mulțumim!
Centrul pentru Jurnalism Independent

Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
ne contactați. 

Persoană de contact: 
Cristina Mastacan

Coordonator proiecte

cristina.mastacan@cji.ro

0745 539 412

Acest program este finanțat parțial printr-o finanțare oferită de Romanian-American Foundation. Opiniile, informațiile, concluziile sau 
recomandările exprimate aparțin autorului (autorilor) și nu le reflectă neapărat pe cele ale Romanian-American Foundation. 
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