
FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

1.2 Facultatea DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1.3 Departamentul DE PEDAGOGIE DIDACTICĂ APLICATĂ
1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1.5 Ciclul de studii 2 (MASTERAT)
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Programe de dezvoltare în prelucrarea, interpretarea textelor PMM4414

2.2 Titularul activităţilor de curs Szántó Bíborka
2.3 Titularul activităţilor de seminar Szántó Bíborka
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi: cercetare 1
3.7 Total ore studiu individual 29
3.8 Total ore pe semestru 69
3.9 Numărul de credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Pentru a studia cursul special Tehnici eficiente în prelucrarea

interpretarea textelor e necesar ca studentul să acumuleze credite la
disciplinele: Metodica predării/învățării comunicării în limba maghiară
maternă, Limba maghiară, Literatura pentru copii

4.2 de competenţe  Utilizarea funcţională a cunoştinţelor anterioare de metodică a
predării/învățării comunicării în limba maghiară maternă, de teorie a
literaturii, de lingvistică, de teorie a textului și de comunicare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a
cursului

 Sala de curs dotat cu mijloace de învăţământ adecvat – laptop,
videoproiector

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

 participare la seminar
 mobilă adecvată activităţii de seminar, videoproiector, laptop, acces la



6. Competenţele specifice acumulate
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 C1. Cunoaşterea aprofundată a teoriei comunicației, cunoştinţe în domeniul textologiei

 C2. Cunoaşterea sistemelor semiotice ale textului multimodal (sistemul lingvistic, vizual,

audio, gestial, spațial).

 C3. Aplicarea acestor cunoştinţe în diferite situaţii de învăţare, metode eficiente de

prelucrare a textelor în funcţie de particularităţile de vârstă

 C4. Producerea eficientă a sensului textului multimodal Formularea criteriilor de evaluare

legate de texte scrise, formularea de judecăţi pe marginea textelor analizate

 C5. Formularea criteriilor de evaluare legate de texte multimodale, formularea de judecăţi

pe marginea acestor criterii de evaluare
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 Practicarea unei autonomii profesionale în producerea sensului textelor mutimodale, în
utilizarea şi propagarea normelor de comunicare

 Analiza reflectivă a propriului act de interpretare, aplicarea unui autocontrol în acest sens

 Identificarea nevoilor grupului țintă în domeniul prelucrării şi interpretării textelor
multimodale la şcoală

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

internet, CD, flipchart, coli, markere

7.1 Obiectivul general al

disciplinei

 Identificarea   şi definirea factorilor în comunicarea multimodale

 Cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor în interpretarea textelor

multimodale

7.2 Obiectivele specifice  Adâncirea si completarea notiunilor de comunicare: sistemele

semiotice, subiectul și scopul comunicării etc.

 Aprofundarea cunoştinţelor privind comunicarea multimodală

 Cunoaşterea acelor componente ale textului mutimodal care participă

în mod direct sau indirect la crearea sensului

 Constientizarea rolului vorbirii directe ca acţiune “dependentă”,

precum şi ca acţiune “independentă”

 Diferenţierea şi totodată legătura dintre componentul semantic

imanent al textului şi sensul „provocat” de către cel care receptează



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. În ce constă cultura multimodală?
Predarea/învățarea scris/cititului din
perspectiva culturii mutimodale.

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Discutarea tematicii
cursului

2. Sistemele semiotice ale textului multimodal
(sistemul lingvistic, vizual, audio, gestial,
spațial). Legături dintre sistemele semiotice.
Multimodalitate și multimedialitate:  influența
codurilor noi ale mediumurilor în inovația
culturii.

Expunere, discuţii dirijate Analiza filmelor
reclame,
Videoclipurilor,
Afișelor, reclamelor
etc.

3. Percepția multimodală și sinestezia Expunere, discuţii dirijate Exerciții
4. Producerea sensului prin lectură: de la

capacitatea de a citi și de a înțelege informația
până la „producere de text despre text”
(lectură interpretativă) și „producere de text
împotriva textului” (lectură critică).

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Exemple de
producere a sensului
unui text dat

5. Construirea sensului prin scriere. Scrierea
creativă.

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Exerciții de scriere
creativă.

6. „Lectura” și interpretarea semnelor și a
reprezentărilor vizuale, a mesajuluui iconic
(pictograme, semne grafice, figuri, ilustrații,
scheme, etc.). Lectura imaginii.

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Opere grafice,
picturi, desene.
Ilustrații. .

7. „Lectura” și interpretarea sistemelor semiotice
spațiale, gestiale, tactil-kinestezice

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Jocuri de interpretare
a sistemelor
semiotice spațiale,
gestiale, tactil-
kinestezice

8. „Lectura” mesajului sonor Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Coloana sonoră a unei
scene din poveste

9. Multimodalitatea – metode și tehnici de
învățare.

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

10. Tipuri de cultură și diferențierea elevilor.
Gestionarea diversității.

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

11. Evaluarea competențelor de lectură-scriere
din perspectiva multimodalității. 1. Evaluarea
competențelor digitale de utilizare a
tehnologiei informației ca instrument de
învățare și cunoaștere în testările
internaționale (ex. PIRLS)

Prelegere interactivă,
discuţii dirijate

Teste standardizate
PIRLS

12. Evaluarea competențelor de lectură-scriere Prelegere interactivă, Teste standardizate

textul multimodal

 Aprofundarea tehnicilor eficiente de lectură a diferitelor tipuri de

texte

 Descoperirea legăturilor dintre sistemele semiotice ale textului

multimodal

 Cunoașterea rolului culturii multimodale în comunicarea pedagogică

 Înțelegerea influenței codurilor noi  ale mediumurilor în inovația

culturii



din perspectiva multimodalității. 2. Teste
standardizate vs. Evaluarea competențelor de
înțelegere a textelor  cu ajutorul lecturii
imaginilor.

discuţii dirijate
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8.2 Seminar/laborator Metode didactice Observaţii
1. Tipri noi de cultură. Cultura multimodală.
Temă de discuții: Cum s-a transformat/se
transformă conceptul de cultură în secolul XXI?
Această schimbare în ce măsură este determinată de
cultura multimodală?

referate, discuții dirijate,
lecții asistate la
calculator, proiecte;
consultaţii. Strategii de
evaluare: conversaţie
polemică,

Manuale digitale
alternative

2. Semnele semiotice ale textului multimodal
(semne lingvistice, vizuale, auditive, spațiale,
tactile-chinestetice). Cultura digitală. Meddiile noi
și cutura multimodală.
Teme de referat:
1. Alegeți o perioadă din istoria culturii și
caracterizați-o din punct de vedere al lecturii și al
scrisului!
2. Prezentați modurile de exprimare al unui mediu
digital din punct de vedere al multimodalității!
Arătați în ce mod este influențată prodecerea
sensului a receptorului de aceste moduri de
exprimare!
3. Abecedarul tipărit ca text multimodal.
4. Manuale digitale ca texte multimodale.

exerciţii, studii de caz,
jocuri de rol, prezentari
video, dezbateri,
simulări și exercțtii

Analiza abecedarelor
tipărite în vigoare și a
manualelor digitale

3. Sinestezia și sensul multimodal
Temă de referat:
Proiectați o lecție de prelucrare a textului bazată pe
percepția  simțurilor (simțul olfactiv, gustativ,
tactilic, cromatic etc)!

Conversaţia, exerciţiul,
problematizarea,
brainstormingul,
exerciţiul, tehnici de
gândire critică etc.

Proiect de lecție la nivel
primar

4. Lectura critică. A kritikai olvasás.
Temă de referat:
Proiectați o lecție de  comunicare în limba maternă
care are ca obiectiv dezvoltare gândirii critice!

Utilizarea tehnicilor de
învățare care dezvoltă
gândire critica: tehnica
florii de nufăr, jocul de
rol, pălăriile vorbitoare,
etc.

Proiect de lecție la nivel
primar

5. Scrierea creativă.
Temă de referat:
Diferențele dintre vorbire și scriere (scrisul).
Rolurile diferențiate ale scrisului și vorbirii în
procesul de cunoaștere (învățare).

Exerciții de scriere
creativă: transcrierea
textului formal în cel
informal; Fă-te ocean și
scrie: Ce fel de ocean
ești? . Auzi cum sună!
etc.

http://www.lackfi-
janos.hu/kreativ-iras-2/

6. Lectura semnelor și reprezentărilor vizuale.
Lectura imaginilor.
Temă de referat:
Prezentați exemple din documentele școlare sau din
practica pedagogică când profesorul prin lectura
concomitentă a textului scris și a reprezentărilor
vizuale contribuie la dezvoltarea capacitătilor de
interpretare a elevilor!

Exerciţii de analiză a
imaginilor

Tabele, scheme,
ilustrații, picturi, desene,
grafici, hărți, afișe,
regulamente, chestionare
etc.

7.  Lectura semnelor spațiale, gestiale, tactil-
kinezetice
Temă de discuții: În ce mod este influențată
comunicarea lingvistică (comunicarea verbală și

Discuții pe tema
comunicării
multimodale

Jocuri didactice, jocuri
de simulare



scrisă)? de semnele spațiale, gestiale, tactil-
kinezetice? În ce mod ajută anaiza multimodală în
interpretarea semnelor lingvistice?
Temă de referat:
Prezentați o situație pedagogică în care sensul
semnelor lingvistice este interpretată în contextul
semnelor spațiale, gestiale, tactil-kinezetice!
8. Lectura semnelor auditive (sonore)
Temă de referat:
Prezentați exemple din documentele școlare sau din
practica pedagogică când profesorul realizează
legături dintre sensul auditiv și cel lingvistic!

Exerciţii de analiză a
textelor

Coloana sonoră a unei
scene din poveste

9. Cultura multimodală în slujba cunoașterii
(învățării)
Temă de referat: Cultura multimodală în slujba
învățării la diferite discipline

Tehnici eficiente de
învățare

10. Cultura în slujba diferențierii elevilor
Temă de referat: Diferențe de cultură-diferențe în
învățare. Alegeți o dimensiune a diferențelor dintre
elevi! Care sunt strategiile cele mai eficiente în
asimilarea și construcția cunoștințelor?

Exerciţii de interpretare
adiferitelor tipuri de
texte

11. Analiza testelor PIRLS care evaluează nivelul
de înțelegere a textului citit și  a testelor de
evaluare a competențelel digitale ale elevilor

Exerciții de elaborare a
testelotr (itemi, barem
de corectare, etc. )

Teste PIRLS

12. Evaluarea activității de seminar Autoevaluare,
propoziții deschise tip:
Ceea ce mi-a
plăcut....etc.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Secolul nostru este caracterizat prin apariția textelor scrise multimodale, în consecință  și școala
trebuie să dezvolte competențele de interpretare a acestor texte, prin producerea sensului a diferitelor
sisteme semiotice.
Conţinuturile cursului şi seminariilor sunt corelate cu rezultatele ştiinţifice recente din domeniu;
capacitatea de receptare și producere de text fiind tratată din punctul de vedere al multimodalității.
Tematica disciplinei familiarizează pe studenți cu o cultură multimodală modernă care are o
influență puternică și la pedagogia predării/învățării comunicării în limba maternă.
Competenţele vizate sunt în conformitate cu cerințele unei societăţi, în care  lectura textelor
multimodale la școală și în afara ei este tot mai necesară.
Pe baza unei bibliografii  adecvate vom contribui la dezvoltarea unor competențe care sunt în
concordanță cu formarea unor competențe transversale de facilitator al învăţării prin medii virtuale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs Participare activă la cursuri,

implicarea în discutarea
temelor vizate

observare continuă 10%

Cunoaşterea temelor propuse
prin consultarea bibliografiei
date
Cunoașterea interpretării și
producerii textelor în contextul
multimodalității

examen scris 60%

10.5 seminar/Laborator Prezenţă activă la seminar,
ţinerea unor prelegeri,
participare la activitățile de
grup , la discuții
Conceperea și elaborarea unui
proiect de unitate de învățare
care are ca scop dezvoltarea
competențelor lecturii textelor
multimodale

30%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea adecvată a noțiunilor și a conceptelor de bază  a textologiei moderne, utilizarea corectă a

limbajului de specialitate, utilizzarea cunoștinlor teoretice în practica pedagogică
 Participare activă la seminarii (prezență: minimum 80%, ținerea unei prelegeri, activizarea colegilor

în cadrul prelegerii), documentarea cunoașterii unei bibliografii minime date, îndeplinirea sarcinilor
date la seminarii

Data completării, Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,

15. 02. 2019 Szántó Bíborka Szántó Bíborka


