
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior

Universitatea Babeş-Bolyai

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie si Didactica Aplicată
1.4 Domeniul de studii Stiinte ale Educatiei
1.5 Ciclul de studii Master (MA)
1.6 Programul de studiu /
Calificarea STRATEGII DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
disciplinei

Strategii formative în pedagogia mass-media PMM4310

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Péter Lilla
2.3 Titularul activităţilor de seminar dr. Péter Lilla
2.4 Anul de studiu2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de

evaluare
Examen 2.7 Regimul

disciplinei
Oblig.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 126 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23
Tutoriat 4
Examinări 2
Alte activităţi: .................. 1
3.7 Total ore studiu individual 83
3.8 Total ore pe semestru 139
3.9 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a
cursului

 Sală cu aparatură multimedia, proiectare Power Point,

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

 Laptop, proiector, flipchart, conexiune Internet, proiectare Power
Point.



6. Competenţele specifice acumulate
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 C1. Cunoaşterea aprofundată a domeniului pedagogiei mass-media, şi în cadrul acesteia a
dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată
a limbajului specific în domeniul pedagogiei mass-media, utilizarea în întocmirea unor
proiecte şi programe care vizeaza formarea competenţei mass-media pentru diferite vârste
şcolare.

 C2. Utilizarea cunoştiinţelor psiho-pedagogice, in special cele legate de aria pedagogiei
mass-media pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte diferite legate de
procesul educational cu scopul educaţiei pentru folosirea raţională mass-media pentru
diferite vârste şcolare.

 C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic pedagogiei mass-media, în
situaţii incomplet definite şi rezolvarea problemelor teoretice şi practice noi utilizând
strategii formative mass-media la diferite vârste şcolare.

 C4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare cu scopul identificării
competenţei mass-media pentru diferite vârste şcolare, şi formularea unor judecăţi de
valoare şi fundamentarea unor decizii constructive privind dezvoltarea comportamentului
pentru folosirea raţională mass-media la diferite vârste şcolare.

 C5. Elaborarea unor proiecte de cercetare cu scopul formării competenţei mass-media la
diferite vârste şcolare utilizând inovativ diferite conţinuturi, strategii şi metode mass-
media.
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 C6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de
independenţă profesională legate de planficarea şi realizarea unor situaţii educaţionale
folosind valenţele formative ale mass-media şi strategii formative mass-media la diferite
vârste şcolare.

 C8. Autocontrolul procesului de învăţare, analiza reflectiv-critică a propriei activităţi
profesionale legate de folosirea unor conţinuturi, strategii şi metode în procesul
educaţional vizând asigurarea valenţelor formative ale mass-media la diferite vârste
şcolare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivele generale
ale disciplinei

 Identificarea, interpretarea şi evaluarea principalelor evoluţii, orientări
şi perspective de analiză a pedagogiei mass-media;

 Identificarea funcţiilor şi disfuncţiilor ale comunicării de masă, a
valenţelor pozitive şi negative ale diferitelor tipuri mass-media.

 Analiza reflectiv-critică şi formularea judecăţilor de valoare proprii
privind diversificarea câmpului educaţional cu scopul asigurării
valenţelor educaţionale pozitive mass-media, şi integrarea acestor
judecăţi de valoare în competenţa profesională individuală.

 Conştientizarea nevoilor şi cerinţelor societăţii mediatizate faţă de
educaţia formală, şi formarea capacităţii de reflectare la aceste cerinţe

 Integrarea şi utilizarea efectivă în practica şcolară a demersurilor şi
tehnicilor moderne de proiectare, implementare, evaluare mass-media,
cu scopul optimizării procesului educaţional, şi în concordanţă cu
cerinţele curriculare actuale;

 Dobăndirea unor abilităţi specifice de integrare şi utilizare în practica
educaţională principalelor concepte, teorii, modele şi principii
pedagogiei mass-media, ceea ce asigură optimizarea procesului
educaţional.

 Conştientizarea rolului cadrelor didactice în receptarea şi interpretarea



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Mass-media ca factor educativ. Delimitări
conceptuale I.

Brainstorming,
prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

2. Mass-media ca factor educativ. Delimitări
conceptuale II.

Brainstorming,
Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

3. Principalele teorii despre efectele mass-media I. Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

4. Principalele teorii despre efectele mass-media II. Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

5. Caracteristicile efectelor mass-media la diferite
vârste I. Efecte timpurii şi la vârsta preşcolară

Brainstorming,
Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

6. Caracteristicile efectelor mass-media la diferite Prelegere,

mesajelor mass-media către elevi, şi a competenţelor profesionale
pedagogice de integrare valenţelor formative ale mass-media cu scopul
diversificării procesului educaţional.

 Proiectarea şi realizarea unor situaţii de învăţare eficientă cu scopul
integrării strategiilor mass-media în procesul educaţional la diferite
vârste şcolare.

 Proiectarea şi elaborare unor proiecte de implementare a educaţiei
mass-media în educaţia formală, identificarea şi evaluarea direcţiilor şi
tendinţelor de integrare a cursului opţional „Competenţă în mass-
media” la diferite cicluri şcolare.

7.2 Obiectivele specifice Prin prelucrarea disciplinei studenţii masteranzi vor fi capabili:
 Să identifice diferitele tipuri de mesaje mass-media, şi să analizeze în

mod critic şi reflecitv efectele pozitive şi negative ale acestora asupra
şcolarilor de diferite vârste.

 Să conştientizeze nevoile şi cerinţele societăţii mediatizate asupra
educaţiei formale şi nonformale, şi să reflecte în practica educaţională
prin integrarea valenţelor pozitive şi a strategiilor mass-media în
procesul educaţional.

 Să elaboreze proiecte de cercetare cu scopul integrării strategiilor
mass-media în procesul educaţional la diferite cicluri şcolare şi cu
scopul formării comportamentului raţional în folosirea mass-media la
diferite vârste şcolare.

 Să proiecteze şi să realizeze situaţii de învăţare centrate pe învăţarea
eficientă prin integrarea unor strategii, metode şi procedee mass-media
şi multimedia în procesul educaţional, să elaboreze un portofoliu
individual („Ghid de bună practici mass-media”).

 Să integreze şi să utilizeze în practica şcolară a demersurilor şi
tehnicilor moderne de proiectare, implementare, evaluare mass-media
în concordanţă cu cerinţele curriculare.



vârste I. Efecte la vârsta şcolară mică şi în adolescenţă brainstorming, exemlu
demonstrativ, vizionare
de film,
problematizare,
descoperire dirijată

7. Valenţele educative mass-media în familie. Tipuri
de mediere mass-media

Brainstorming,
Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

8. Valenţele educative mass-media în şcoală.
Necesităţi, posibilităţi şi nevoi în procesul educaţional

Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

9. Mesaje prin mass-media. Disfuncţii ale comunicării
de masă. Informare şi manipulare prin mass-media

Brainstorming,
Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

10. Diferite tipuri mass-media şi valenţe educative
pozitive şi negative I. (filme pentru copii, desenele
animate şi altele)

Prelegere, explicare,
problematizare,
vizionare de film,
descoperire dirijată

11. Diferite tipuri mass-media şi valenţe educative
pozitive şi negative II. (reclame, ştiri şi altele)

Brainstorming,
Prelegere, explicare,
problematizare,
vizionare de reclame,
descoperire dirijată

12. Educatia pentru folosirea rationala a mass-
media/multimedia

Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

13. Strategii formative mass-media I. Activităţi
centrate pe învăţarea eficientă prin strategii şi metode
multimedia

Brainstorming,
Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

14. Strategii formative mass-media II. Mass-media şi
dezvoltarea curriculară

Prelegere, explicare,
problematizare,
descoperire dirijată

Bibliografie:
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Routledge, UK.
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 Bryant, J. – Oliver, M. B. (2008): Media Effects. Advances in Theory and Research. Third Edition.
Routledge, UK.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
1. Delimitări conceptuale. Cerinţele şi nevoile
educaţiei contemporane şi mass-media

brainstorming,
conversaţie, joc, lucru
în grup

Valabil pentru toate
activităţile de seminar:
studenţii masteranzi
lucrează în grupuri de
câte 2 sau 3 persoane şi
prezintă subiectele
propuse pe baza
literaturii de specialitate
menţionate în
bibliografie. Accentul se
pune pe practică,
aplicabilitate şi
interactivitate

2. Caracteristicile efectelor mass-media la diferite
vârste. Mass-media şi obiceiuri de utilizarea mass-
media şi de mediere I.

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup

3. Caracteristicile efectelor mass-media la diferite
vârste. Rezultate relevante ale cercetărilor naţionale şi
internaţionale

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

4. Competenţa digitală – competenţă cheie europeană Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

5. Competenţă în mass-media – la diferite cicluri
şcolare (posibilităţi curriculare, nevoi, posibilităţi)

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

6. Competenţă în mass-media – direcţiile elaborării
unui curs opţional pentru ciclul primar/sau gimnazial I.
Teme relevante (mass-media delimitări conceptuale,
caracteristici, tipuri)

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

7. Competenţă în mass-media – direcţiile elaborării
unui curs opţional pentru ciclul primar/sau gimnazial
II. Teme relevante (televiziunea si Internetul)

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

8. Competenţă în mass-media – direcţiile elaborării
unui curs opţional pentru ciclul primar/sau gimnazial
III. Teme relevante (filme, desene animate, programe
pentru copii)

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare, vizionare
filme şidesene animate

Valabil pentru toate
activităţile de seminar:
studenţii masteranzi
lucrează în grupuri de
câte 2 sau 3 persoane şi
prezintă subiectele
propuse pe baza
literaturii de specialitate
menţionate în
bibliografie. Accentul se
pune pe practică,
aplicabilitate şi
interactivitate.

9. Competenţă în mass-media – direcţiile elaborării
unui curs opţional pentru ciclul primar III. Teme
relevante (jocuri PC, ştiri)

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare, integrarea
instr. mass-media

10. Competenţă în mass-media – direcţiile elaborării
unui curs opţional pentru ciclul primar III. Teme
relevante (reclame)

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare, vizionare
reclame

11. Posibilităţile educaţiei pentru folosirea ratională a
mass-media I.

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

12. Posibilităţile educaţiei pentru folosirea ratională a
mass-media II.

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare

13. Activităţi centrate pe învăţarea eficientă prin
strategii şi metode multimedia I.

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de



cooperare
14. Activităţi centrate pe învăţarea eficientă prin
strategii şi metode multimedia II.

Micro-prelegere,
conversaţie, joc, lucru
în grup, tehnici de
cooperare
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Cluj Napoca, format electronic (CD).

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conţinutul disciplinei este în conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către
reprezentanţii din ţară şi din străinătate din domeniile ştiinţelor educaţionale şi a cercetărilor teoretice
şi empirice educaţionale. Se bazează pe o bibliografie relevantă naţională şi internaţională mass-
media, şi totodată temele propuse sunt în concordanţă cu necesităţile educaţiei contemporane şi a
formării competenţelor profesionale ale pedagogilor. Temele se armonizează cu o bibliografie
naţională şi internaţională de specialitate legată de pedagogia mass-media, şi asigură formarea
compemenţelor profesionale şi cele transversale vizate în programul master.

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

conversaţiile euristice şi
dezbateri legate de diferite
teme propuse.

Observare sistematică

Cunoaşterea şi utilizarea
integrată a aparatului
conceptual şi metodologic
pedagogiei mass-media,
analiza reflectiv-critică şi

Examen scris 70%



formularea judecăţilor de
valoare proprii privind
diversificarea câmpului
educaţional cu strategii
formative mass-media.

10.5 Seminar/laborator 1. Participare activă la
conversaţiile euristice şi
dezbateri legate de diferite
teme propuse.
2. Susţinerea de micro-
prelegeri, realizarea şi
aplicarea în cadrul acestora a
unor exerciţii/sarcini
pedagogice legate de temele
propuse.
3. Elaborarea – în lucru de
grupă – a unei discipline
opţionale cu titlul
„Competentă în mass-
media” sau „Folosirea
raţională mass-media”.
4. Construirea unui
portofoliu individual care să
conţină strategii formative
mass-media care pot fi
utilizate în vederea asigurării
învăţării eficiente.

Observare sistematică

Portofoliu

30%

10.6 Standard minim de performanţă
 Identificarea şi interpretarea principalelor evoluţii, orientări, modele şi perspective de analiză a

pedagogiei mass-media.
 Cunoaşterea şi utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic  pedagogiei mass-media,

delimitări conceptuale de specialitate
 Cunoaşterea, identificarea şi utilizarea a unor strategii mass-media pentru diferite cicluri şcolare,

operaţionalizarea cunoştinţelor teoretice în elaborarea unor proiecte individuale sau de grupă.
 Participare activă la seminarii (susţinerea de cel puţin o micro-prelegere, propunerea şi realizarea unor

exerciţii pentru colegi legate de temele propuse, elaborarea unui portofoliu individual).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

28. 09. 2018


