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V.
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii):
Scopul cursului este formarea competenţelor de comunicare didactică în acord cu marile mutaţii din
sfera culturii contemporane. Într-o lume în care majoritatea profesorilor se multumesc sa constate ca massmedia concurează şcoala, că numărul elevilor care citesc sistematic e în scădere iar numărul celor care
utilizează haotic internetul e în creştere, noile generaţii nu pot fi educate cu aceleaşi metode cu care a fost
formată generaţia educatoare.
Obiectivele de referinţă ale cursului:
-

masteranzii vor dobândi cunoştinţe privind etica şi massmedia, asimilarea educaţională a noilor
media şi strategii ale educaţiei în noul context cultural- mediatic;
masteranzii îşi vor forma deprinderi de reflecţie critică şi vor dezvolta o atitudine pozitivă de
căutare de soluţii educaţionale adecvate noilor realităţi ale culturii contemporane ;

Conţinuturi
Cursul îşi propune o reflecţie critică asupra educaţiei formale şi căutarea unor soluţii pedagogice
adecvate în condiţiile în care media are deja o inflenţă majora asupra tinerilor, iar acestă influenţă scapă total
şcolii.
Conţinutul activităţilor de seminar va fi aplicativ. Masteranzii îşi vor dezvolta spiritul critic şi
iniţiativa pedagogică analizînd cazuri şi elaborând proiecte de intervenţie pedagogică..

Competenţe specifice disciplinei:
Cunoaştere şi înţelegere
a.Utilizarea limbajului şi posibilitatea de-a se informa şi perfecţiona în domeniul noilor
media;
b.înţelegerea impactului mass media asupra lumii contemporane şi a iminenţei schimbării
strategiilor noastre pedagogice
1. Explicare şi interpretare
a. explicarea raporturilor de determinare care acţionează în mediul educaţional ( formele
educaţiei) identificarea rolului media şi al şcolii;
b. interpretarea strategică a propriei specialităţi din perspectiva valorificării rezervorului
de informaţie oferit de mass-media
2. Instrumental aplicative
a. manifestarea capacităţii de-a analiza critic o emisiune, un program, etc., de-a modera o
dezbatere liberă plecând de la o vizionare în grup.
b. capacitatea de-a distinge mesajele explicite de cele ascunse, de-a identifica riscurile
manipulative ale unor programe
c. proiectarea unor produse curriculare incluzând strategii de valorificare a mass media la
lecţii de specialitate sau dirigintie
3. Atitudinale
a. depăsirea pasivităţii şi a negativismului critic faţă de mass-media prin căutarea activă a
soluţiilor de integrare educaţională a mijloacelor de comunicare în masă ;
b. dezvoltarea unei atitudini optimiste în raport cu posibilităţile şcolii de-a influenţa gustul
utilizatorului media , manifestarea hotărârii de-a întreprinde ceva în acest sens;
VI.
Programa
1. Curs (capitole/subcapitole)

1. Educaţia in şi nonformală - modalităţi ale educaţiei permanente.
Educaţia pentru comunicare şi mass-media în contextul „noilor
educaţii”- prelegere -2h
2.Controverse privind mass media: informare sau divertisment?
Formare sau de-formare (manipulare)? Potenţare sau descărcare a
agresivităţii? Dreptul nestingherit al copilului la informare versus
dreptul său la educaţie şi protecţie - expunere cu oponent - 2 h.
3. Pachete de programe. Curriculum ascuns şi curriculum virtual. - 2 h
4. Asimilarea educaţională a noilor media. E-learning-ul- 2 h
5. Repere curriculare ale educaţiei pentru comunicare şi mass media:
finalităţi; conţinuturi; gestionarea timpului de instruire - 2 h
6. Strategii ale educaţiei pentru comunicare şi mass-media. Prezentarea
unui proiect model- prelegere
7. Formarea gândirii critice în raport cu oferta de informaţie a massmedia. Oportunităţi, perspective, blocaje- prelegere - 2h

Nr. ore/
sǎptǎmânǎ
1 h X 14 saptamini

Total 14 ore

2. Seminar /CP

1. Mutaţiile suferite de presa scrisă în ultimele decenii ca urmare a
concurenţei televiziunii. Noua concureţă- analiză de text,
problematizare, dezbatere – 2 h
2. Mecanisme ale manipulării şi îndoctrinării prin mass media –
stiu, vreau să stiu am învățat, studii de caz, metoda acvariului -2
h
3. Etica şi mass-media. Pachetele de programe.- problematizare,
controversa creativă, studii de caz - 2 h
4. La ce sunt bune mass media în educaţie? – explozia stelară,

1 h pe sapt
Total 14 ore

brainstorming- 2h
5. Industriile educaţiei şi noile media- lectura, metoda cubului,
problematizarea – 2 h
6. Impactului reţelelor digitale asupra indivizilor: utilizatori şi
dependenţi; elite şi marginali ai informaţiei- analiza de text,
problematizare, conversatia euristică, descoperire -2 h
7. Dezbaterea pe subgrupe a proiectului prezentat în cadrul cursului
Propunerea unui proiect propriu al fiecărui grup privind educaţia pentru
comunicare şi mass media în conformitate cu oportunităţile oferite de
specialitatea cursanţilor (respectiv disciplina predată de către aceştia),
respectiv, în conformitate cu disponibilitatea acestora de-a propune o
disciplină opţională în cadrul curriculumului la decizia şcolii – metoda
proiectelor, Phillips 66 , dezbaterea
Teme pentru disertatie

-

Forme ale manipulării prin mass-media. Studii de caz.
Valorificarea mass-media la lecţiile de ...(in funcţie de specialitatea
masteranzilor) în învăţământul primar/gimnaziu/liceu
Strategii de dezvoltare a capacităţii de selecţie a programelor media la
elevii din învăţământul primar/gimnaziu/liceu
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VIII.
Forma de
activitate
Curs
Seminar/CP

Metode didactice folosite

- expunerea problematizată, expunerea dezbatere, expunerea cu oponent
- metode grupale, brainstorming, analiza de caz, demonstraţia, tehnici ale gândirii
critice
-

IX.
Forme de
activitate
Examen
Colocviu
Verificare (V)
Activitate seminar
Din oficiu

Data:

30 oct. 2007

Evaluare (detaliere)

Procent din nota
finală
50%

-

40%
10%

Titular curs:
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