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“ 
“CRITERII DE VERIDICITATE: CUM SE VERIFICA STIRILE” 

 
NIVEL  1 (PENTRU  PARTICIPANTII MAI TINERI ) 
1. Cel mai usor si mai direct mod de verificare a veridicitatii unei stiri este sa dai cautare pe Google (sau un alt motor de 

cautare) prin tastarea titlului stirii sau a subiectului pe care il prezinta acea stire.;apoi analizezi lista rezultatelor. Daca 
stirea a ramas mai mult timp pe net , in mod sigur a starnit comentarii si s-a demonstrate deja daca este falsa sau 
adevarata,in lista rezultatelor vei gasi link-uri  catre paginile web care  confirma ca stirea este adevarata, dar si pagini 
care spun ca nu este adevarata.Acesta este un indiciu important  care ar trebui sa-ti provoace indoieli cu privire la 
veridicitatea stirilor. 

 
2.Pasul doi este verificarea site-urilor care sustin ca stirea este falsa. In general, acestea se numesc “site-uri 
demascatoare”.Termenul vine de la verbul englezesc “to debunk”  care inseamna “a dezvalui” Site-urile de demascare 
sunt ,de fapt, cu scopul precis de a combate dezinformarile online, dezvaluind si negand, aplicand metodologii 
stiintifice,stirilor false,exagerate sau afirmatiilor nestiintifice. 

 
 
 SITE-uri Demascatoare  (IN …….. LANGUAGE OF THE PARTNER) 
 ……………..…………….. 

…………….. 
Printre site-urile englezesti puteti gasi WWW.SNOPES.COM, THE “FATHER”-al tuturor site-urilor demascatoare, si 
WWW.BELLINGCAT.COM, un site englezesc interesant care foloseste harti de pe sateliti pentru verificarea stirilor. 
  
NIVEL 2 
 
Exista cateva elemente in plus fata de cele prezentate mai sus, care ne ajuta sa intelegem daca stirea este adevarata sau nu: 
    

1.  Sa confruntam  datele obtinute din mai multe surse secundare(cel putin trei).Cu alte cuvinte, daca aceeasi stire 
apare pe mai multe site-uri ca reala,informatia este, de regula, credibila (dar nu 100%) pentru a o credea 
adevarata. 

2.  Sa cautam confirmarea dintr-o sursa primara: de ezemolu- daca stirea se refera la o persoana celebra, trebuie sa 
cautam pe site-ul official al acelei personae. Dacastirea se refera la govern, atunci trebuie sa cautam pe site-ul 
official al guvernului. 

 
3. Daca a trecut ceva timp de la publicarea stirii si nu sunt nigari sau corectari ale acesteia, ieste destul de probabil 

ca stirea sa fie adevarata. Este foarte important sa verificam data publicarii  articolului si sa fim atenti la acele 
articole care nu au data. 
 

4. Verificati site-ul: este un ziar inregistrat online? Este un blog gestionat de o singura persoana? Autorii site-ului isi 
prezinta site-ul sau oe ei insisi? Cu cat aceste informatii sunt mai generale/aproximative, cu atat site-ul prezinta 
mai putina incredere. 
 

5. Sunt sursele de informare prezentate in articolul pe care il citim? Daca articolul citeazao sursa la modul general, 
cum ar fi “Cercetare realizata de specialistii unei universitati americane”, fara a mentiona tituli  cercetarii, cand a 
fost facuta, de catre care cercetatori,de catre care universitate, nu le putem da crezare. 
 

6. Fiti atenti la grafica si stilui folosit pe site: daca sunt multe cuvinte scrise toate cu litere mari si ingrosate,cu semen 
ale exclamarii, utilizand fraza precum “adevarul adevarat”, “am fost pacaliti”, sau teorii despre controlul total al 
unor puteri oculte, sa fiti siguri ca ati intrat intr-un site plin de neadevaruri. 
 

Ultimul  lucru pe care sa-l tineti minte: faptul ca ati primit o stire extraordinara de la un prieten sau un coleg, frate sau 
unchi, nu inseamna ca acea stire este reala.. 

 

http://www.bellingcat.com/

