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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinte ale Educaţiei 
1.3. Departamentul Didactica Știinţelor Exacte 
1.4. Domeniul de studii Știinte ale Educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / Calificarea   Management Curricular/ Master`s Degree 
1.7. Forma de învăţământ   IFR 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Educaţia media Codul 
disciplinei 

PME5110 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf. Univ. Dr. Ioana-Cristina Magdaș     
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Conf. Univ. Dr. Ioana Magdaș     
Conf. Univ. Dr. Zsoldos-Marchiș Iuliana   

2.4. Anul de 
studiu I 

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS  
 

Obligativitate DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Cunoştinţele de TIC din liceu 
4.2. de competenţe Studenţii să deţină 

• competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de date în tabele, 
utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 
• cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi realizarea activităţii de 
predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursurile se vor desfăşura în sălile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
din cadrul UBB, ceea ce presupune utilizarea calculatorului, a video proiectorului 
şi a conexiunii la internet. Toate acestea vor facilita parcurgerea succesivă a tuturor 
temelor din curs. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

• proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare de text, de 
tabel, de prezentare şi de film; 
• reţea de calculatoare (un calculator pentru fiecare student) connectate  la internet 
cu programe de editare de text, de tabel si de prezentare; 
• cariocă, tablă albă, flipchart 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4. Total ore pe semestru – forma IFR 150 
din care: 3.5.  
SI  
 

122 
3.6. ST (0) + SF (0)  + L (0)  + P 
(28) 
 

28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –     60 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  28 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 122 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
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ţe
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• proiectarea, implementarea - evaluarea curriculum-ului şcolar respectiv adaptarea şi dezvoltarea acestuia sau 
revizuirea curriculum-ului; 
• proiectarea, implementarea şi valorificarea studiilor de impact, a cercetărilor educaţionale calitative şi 
cantitative, a cercetărilor-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică într-o 
componentă firească a practicilor sale educative, valorificabilă în direcţia reglării şi autoreglării procesului de 
învăţământ.  
• dezvoltarea abilităţilor necesare in relaţia şcolii cu comunitatea şi cu piaţa muncii (realizarea de studii de 
impact, proiectarea de curriculum funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale, la cererea anumitor 
beneficiari, evaluarea şi revizuirea curriculei existente etc.) 
• proiectarea/planificarea programelor şi a activitatilor de (auto)formare si (auto)dezvoltare instituţionala şi 
personală (achiziţia abilităţilor  necesare ca  formator în domeniul educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale 
promovate; 
• utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a activitatilor profesionale 
şi de fundamentare, prin construirea de baze de date, a deciziilor manageriale (la nivelul instituţiei, al catedrelor, 
al claselor de elevi, precum şi la nivel individual). 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er
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le

 

• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării 
profesionale continue 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei • Utilizarea diferitelor tipuri media în procesul de predare şi realizarea educaţiei 
media 

7.2. Obiectivele specifice Studenţii să fie capabili: 
• să integreze diferite tipuri de media digitală în activităţile didactice; 
• să creeze şi să editeze diferite tipuri de media; 
• să evalueze softuri educaţionale; 
• să creeze lecţii electronice simple; 
• să utilizeze internetul în activităţile didactice; 
• să proiecteze şi să realizeze o lecţie asistată de calculator; 
• să implementeze educaţia media. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  
Metode de predare 

Observaţii  
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
Modul 1.  Educaţia media în învăţământ Studiu individual al 

suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 2. Integrarea instrumentelor media în procesul de 
instruire 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 3. Integrarea instrumentelor media în cercetarea 
psihopedagogică  

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Bibliografie: 
Adams, D.M., Hamn, M.E. 1989. Media Literacy: Learning in an Electronic Age: Issues, Ideas, and Teaching Strategies. 
Charles C Thomas Publisher 

Andersen, N., Media Literacy and Media Education. In: What is Media Literacy?, Media Awarness Network, on-line la:  

http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/why_teach_media_liter.cfm   

Bocoș, M., 2002, Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, PUC, Cluj-Napoca.  

Bocoş, M., 2007, Teoria şi practica cercetării pedagogice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
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Cerghit, I., 1997. Metode de  învăţământ. Bucureşti, E.D.P. 

Cerghit, I., Neacșu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.O., 2001. Prelegeri pedagogice. Iaşi,  Polirom. 

Cerghit, I., 2002. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Colecţia Educaţia XXI, Bucureşti, Aramis Print  

Ciascai, L., Marchiş, I., 2008. Educaţia interculturală şi multimedia, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.  

Ciascai, L., Marchiş I., 2009. Intercultural and Media education, Seixal: Centro de Formacao Rui Gracio. 

Cucoș, C., 1996. Pedagogie. Iaşi, Polirom 

Cucoș, C. , 2006. Informatizarea educaţiei. Bucureşti, Polirom 

De Abreu, M., Mihailidis, P., 2014, Media Literacy Education in Action, Routledge Taylor&Francis Group 

Duncan, B., Approaches to Media Education, In: Why Teach Media Literacy, Media Awareness Network, on-line la:  

 http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/why_teach_media_liter.cfm 

EURYDICE, 2011, Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe, on-line la: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129en.pdf   

European Commission, ICT in Education, on-line la: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-education 

European Parliament, 2015, Innovative schools: Teaching&Learning in the Digital Era, Workshop Documentation 

Ionescu, M. 2003. Instruire şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele. Cluj-Napoca, P.U.C. 

Lăcudean, A. M. (2006). Tehnologia informaţiei cu aplicaţii în sistemul educaţional, PhD thesis. Bucureşti: ASE 

Magdaș, I., 2012, Didactica disciplinelor informatice, Presa Universitară Clujeană 

Marchis, I., 2007, Developing students' creativity and aesthetical bent on ICT lessons, Studia Universitatis Paedagogia, 
LII, 1, 187-192. 

Magdaș,I., Marchiș, I., 2017, Educaţia Media, Suport de curs în format IFR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Marchis, I., 2008. Media Education through ICT Activities, Studia Universitatis Paedagogia-Psychologia, LIII, 2. 

Marchis, I., 2008, ICT Activities for Developing Creativity, Proceedings of the International Conference „Traditions, 
Values and Perspectives in Educational Sciences”, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 322-324. 

Magdaş, I., 2014, Research on teachers' skills in developing online surveys, Proceeding of the 9th International Conference 
on Virtual Learning, Editura Universitǎţii Bucureşti, p. 180-187 

Sorden S.D., 2013. The Cognitive theory of Multimedia Learning. The Handbook of Educational Theories. Beverly j. Irby, 
Genevieve Brown, Rafael Lara-Alecio, Shirley Jackson (eds.). Information Age Publication, USA. pp. 155-168. 

UNESCO, 2006, Media education: a kit for teachers, students, parents and professionale, available at: 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/ 

Site-uri utile: 

Media Ed Teach Film, Media and Filmmaking, http://mediaed.org.uk/  

The European Charter for Media Literacy, http://www.euromedialiteracy.eu/   

 
8.2. ST  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Nu este cazul   
Bibliografie: 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Nu este cazul   
Bibliografie:   
8.4. L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Proiect 1. Realizarea și implementarea unor instrumente 
media în învăţământ. 

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Proiect educaţional 

Proiectul va fi verificat de 
asistent și va reprezenta o 
parte din nota finală a 
disciplinei 

Proiect 2. Realizarea și utilizarea unor instrumente 
media în cercetarea psihopedagogică  

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Proiect educaţional 

Proiectul va fi verificat de 
asistent și va reprezenta o 
parte din nota finală a 
disciplinei 

Bibliografie: 
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Aceeași ca la SI 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina Educaţia media  rǎspunde recomandǎrii Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind 
compentenţa digitalǎ ca şi competenţǎ cheie din perspectiva învǎţǎrii pe parcursul întregii vieti, competenţǎ cu caracter 
transversal şi care poate fi utilizatǎ în orice domeniu de cunoaştere  
• Disciplina Educaţia media este corelatǎ cu disciplina Competenţă în mass-media care face parte din propunerea MEN 
în CDŞ-ul pentru liceu, aria curricularǎ “Om şi societate”, şi este cu atât mai importantǎ cu cât este necesară formarea la 
tineri a competenţelor de raportare la medii: de selecţie valorică, analiză şi raportare critică la mesajele transmise. 
• Disciplina Educaţia media este corelatǎ cu disciplina TIC (Jocul cu calculatorul) disciplinǎ opţionalǎ pentru 
învǎţǎmântul primar și cu disciplina Informatică și TIC pentru ȋnvăţământul gimnazial din planurile cadru aprobate 
ȋncepând cu anul școlar 2017-2018.  Alǎturi de beneficiile pe care le aduce tehnologia, tot mai mulţi pǎrinţi, educatori, 
cercetatori si practicieni abordeaza problema riscurilor potentiale ale utilizarii necorespunzatoare a noilor tehnologii. 
Siguranta utilizarii noilor tehnologii de informare si comunicare în rândul copiilor reprezintǎ una dintre preocupǎrile 
majore la nivel european şi internaţional. De aceea programa TIC prevede în mod explicit activitǎţi de învǎţare care sǎ 
conducǎ la construirea unei atitudini critice asupra impactului pe care îl au noile tehnologii de informare şi comunicare 
asupra vieţii cotidiene a copilului, asupra învǎţǎrii şi asupra relaţiilor cu ceilalţi. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Capacitatea realizării și a 
implementării unor instrumente media 
în învăţământ  

Evaluarea proiectului 1        50% 

10.5. SF / ST / L / P 
 

Calitatea realizării și capacitatea 
utilizării unor instrumente media în 
cercetarea psihopedagogică  

Evaluarea proiectului 2 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Să obţină minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 

   
     

 
Coordonator de disciplină 

    Conf. Univ. Dr. Ioana Cristina Magdaș   

Tutore de disciplină(la ID)/ 
Asistent (la IFR) 

Conf. Univ. Dr. Ioana Cristina Magdaș 
 

Conf. Univ. Dr. Zsoldos-Marchiș Iuliana 
 
 

Data 
             2.09.2017 

 
Responsabil de studii ID/IFR, 

  Conf. Univ. Dr. Ioana Cristina Magdaș 
 

 
 


