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AGENDĂ 
Programul de formare ”Introducere în educația media”,  

pentru profesori de limba și literatura română și discipline conexe  
din unitățile de învățământ liceal  

 
Generația 1  

 
 
 
Toți profesorii din programul Școli Pilot Media vor fi invitați în luna Aprilie să participe la o întâlnire 
de cunoaștere cu echipa de formatori. În cadrul acestei întâlniri vor avea ocazia să pună întrebări și să 
își clarifice aspecte legate de program. De asemenea ei vor fi invitați să intre în Comunitatea de 
Educație Media (în acest moment, ea există sub forma unui grup de Facebook). 
 
 
Pasul 1. Participarea primei generații de profesori de limba și literatura română la un program acreditat 
de formare, online și intensiv, cu durata totală de 60 de ore, într-un interval de 4 finaluri de săptămână. 
Certificarea la final de curs va fi oferită exclusiv celor care participă la toate activitățile de formare.   
 
Prima generație de profesori din școlile-pilot-media va fi formată în perioada:  
21 mai – 12 iunie 2021 
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   Subiect Activități 
sincron 

(clasă 
virtuală) 

Activități 
asincron (e-
learning și 

practică la clasă) 
  Interval orar  Durată Durată  
Săptămâna 1 Vineri,  

21 mai 2021 
16.00 – 17.50 Introducere:  

• Prezentarea participanților și a așteptărilor  
• Prezentarea programului de formare (inclusiv portofoliu de 

evaluare) 

3 ore 
16.00 – 19.00 

9 ore În ritm 
propriu 

17.50 – 18.00 Pauză 
18.00 – 19.00 Ce este educația media 

• Definiție și principii 
• Profilul de competențe ale cetățeanului literat media 

Sâmbătă, 
22 mai 2021 

09.00 – 10.15 Didactica infuzării educației media  
• Cum se conectează educația media cu limba și literatura 

română (firul roșu al infuzării) 
• Planificarea anuală 
• Scenariul didactic. Modelul ERR 

5 ore 
09.00 – 14.00 

10.15- 10.25 Pauză 
10.25 – 11.40 Drepturile și responsabilitățile receptorului și creatorului de 

conținut 
• Libertatea de exprimare: definiție și concepte 
• Copiii și libertatea de exprimare 
• Limitele libertății de exprimare 

11.40 – 11.50 Pauză 
11.50 – 13.05 Deconstrucția mesajelor media 

• Definiție și concepte 
• Elementele deconstrucției mesajelor media 
• Limbajul persuasiunii în mesajele media 
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13.05 – 13.15 Pauză 
13.15 – 14.00 Didactica infuzării libertății de exprimare 

Săptămâna 2 Vineri,  
28 mai 2021 

16.00 – 17.25 Rolul jurnalismului în democrație  
• Exercitarea instituționalizată a libertății de exprimare. Rolul 

mass-media în societate 
• Interesul public vs. interesul publicului 
• De la informație la știre 

3 ore 
16.00 – 19.00 

7 ore În ritm 
propriu 

17.25 – 17.35 Pauză 
17.35 – 19.00  Rolul jurnalismului în democrație (continuare) 

• Informația și tipurile de informație 
• Fapte și opinii în mass-media 
• Limitări legitime ale libertății de exprimare 

Sâmbătă, 
29 mai 2021 

09.00 – 10.15 Știrea – materialul prim al jurnalismului 
• Definiție și concepte 
• Criterii de stabilire a valorii de știre 
• Elementele unei știri complete 

5 ore 
09.00 – 14.00 

10.15 – 10.25 Pauză 
10.25 – 11.40 Știrea – materialul prim al jurnalismului (continuare) 

• De ce este contextul parte a știrii 
• Deconstrucția știrii 

11.40 – 11.50 Pauză 
11.50 – 13.05 Sistemul mass-media. Rolul publicului. Independență editorială 

• Formele de finanțare în mass-media. Instituțiile de media 
publice 

• Independența editorială 
• Rolul publicului 

13.05 – 13.15 Pauză 
13.15 – 14.00 Didactica infuzării știrii 
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Săptămâna 3 Vineri,  
04 iunie 
2021 

16.00 – 17.25 Internet și rețele sociale – Relația cu informația în mediul online 
• Definiții și concepte 
• Bule informaționale, camere de ecou 

3 ore 
16.00 – 19.00 

6 ore În ritm 
propriu 

17.25 – 17.35 Pauză 
17.35 – 19.00 Internet și rețele sociale – Relația cu informația în mediul online 

(continuare) 
• Amprenta digitală 
• Asigurarea protecției în mediul online 

Sâmbătă, 
05 iunie 
2021 

09.00 – 10.15 Dezinformarea 
• Definiție și concepte 
• Reacțiile automate ale creierului (bias-urile cognitive) 

5 ore 
09.00 – 14.00 

10.15 – 10.25 Pauză 
10.25 – 11.40 Dezinformarea (continuare) 

• Analiza mesajelor care dezinformează 
11.40 – 11.50 Pauză 
11.50 – 13.05 Dezinformarea (continuare) 

• Tehnici de verificare a informației 
13.05 – 13.15 Pauză 
13.15 – 14.00 Didactica infuzării dezinformării  

Săptămâna 4 Vineri,  
11 iunie 2021 

16.00 – 17.15 
 

Practica educației media (1) 
• Bias-urile cognitive (aplicații) 

3 ore 
16.00 – 19.00 

8 ore În ritm 
propriu 

17.15 – 17.25 Pauză 
17.25 – 19.00 Practica educației media (1) (continuare) 

• Studiu de caz dezinformare  
Sâmbătă, 
12 iunie 
2021 

09.00 – 10.25 Practica educației media (2) 
• Recapitularea conceptelor esențiale în educația media 
• Întrebări și răspunsuri 

3 ore 
09.00 – 12.00 

  10.25 – 10.35 Pauză    
  10.35 – 12.00 Practica educației media (2)  (continuare)    
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• Portofoliu de evaluare  
• Întrebări și răspunsuri 
• Etapele următoare în Programul de Educație Media 

EVALUARE 
FINALĂ 

Data va fi 
stabilită 
după 
finalizarea 
cursului 

 Portofoliu de evaluare   3 ore  
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Pasul 2. Utilizarea consecventă, pe toată durata programului (2021-2023), a metodelor și materialelor 
de lucru de educație media la clasă (scenarii de activitate, exerciții etc.), în limita a minimum 12 ore/an 
școlar, pentru fiecare an de studiu (ultimele luni ale anului școlar, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).  
Centrul pentru Jurnalism Independent va oferi materiale de lucru, precum și mentorat pentru folosirea 
lor. 
 
Pasul 3. Participarea la programul de asistență organizat în program, pe toată durata acestuia 
(mentorat, comunitate de practică etc.). 
 
CJI a pus bazele unei comunități de învățare și practică pentru cadrele didactice implicate în Programul 
de educație media la nivel național. 
 
Pasul 4. Facilitarea participării profesorilor-mentor, în calitate de observatori, la orele de curs.  
 
Pasul 5. Oferirea de feedback pentru activități și pentru ajustarea metodelor și materialelor didactice 
(rapoarte de activitate, participare la discuții cu echipa de proiect etc.).  
 
Pasul 6. Participarea la implementarea sistemului de monitorizare și evaluare (instrumente, metode 
etc.) aplicat în program. 
 
 
Alte oportunități oferite profesorilor: cursuri de formare adiționale, posibilitatea de găzduire a unor 
întâlniri de comunitate, posibilitatea de a deveni profesor-mentor/formator în program, acces la 
activități de informare, diseminare din alte proiecte derulate de CJI, participarea la alte evenimente 
organizate de CJI (ex.: Conferința Națională de Educație Media din luna Mai 2021).       
 
 
 
 
 
 

 


