
Workshop: EDUCAȚIA MEDIA PENTRU PROFESORI: CUM LE VORBIM ELEVILOR 

DESPRE MASS-MEDIA, DEZINFORMARE ȘI SIGURANȚA PE INTERNET 

PREZENTARE GENERALĂ: 

La finalul workshop-ului, veți dobândi cunoștințe și abilități pentru includerea educației media în 

activitatea la clasă, astfel încât să abordați practic concepte precum știrile false, peisaj media, 

evaluarea critică a informației, dezinformare și propagandă, amprentă digitală și siguranță în 

mediul online. Workshop-ul vă va permite să motivați elevii să „preia controlul” media pe care o 

consumă și să devină creatori responsabili de informație, printr-o abordare practică a elementelor 

educației media, în relație directă cu cerințele disciplinei predate. 

 

ÎNTREBAREA CHEIE:  

Cum putem ajusta pedagogia predării educației media, pentru a inspira reflecția și dezbaterea 

elevilor asupra problemelor globale și asupra evaluării critice a conținutului media? 

 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:  

Scop: Dobândirea de cunoștințe și abilități de instruire participativă care utilizează concepte și 

elemente media pentru a permite elevilor să se raporteze critic la informație și să creeze conținut 

media în mod responsabil.  

Prin acest workshop veți: 

 ÎNVĂȚA despre educația media și pedagogia predării acesteia, despre peisaj media, știri 

false, dezinformare și propagandă și siguranță pe internet.  

 DOBÂNDI abilități de ”infuzare” a conceptelor educației media în disciplina pe care o 

predați și pentru a crește calitatea procesului de predare/învățare 

 PARTICIPA la creșterea abilităților elevilor de interacțiune cu produsele mass-media 

(înțelegere, analiză și reflecție asupra informației, acțiune socială informată și 

responsabilă) 

 

GRUP ȚINTĂ:  

Workshop-ul este dedicat cadrelor didactice profesori de limba și literatura română 

CERTIFICARE:  

Participanții vor obține o adeverință de participare, care demonstrează competențele de bază 

necesare pentru implementarea conceptelor și elementelor de educație media la clasă, în vederea 

îmbunătățirii proceselor de predare și de învățare. 

 

DURATA: 1 zi (6 ore de curs) 

DATA ȘI LOCUL : 23 NOIEMBRIE 2019, Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea 

FORMA DE ORGANIZARE : față în față 

CERINȚE: nivel începător de utilizare a calculatorului 

DATĂ LIMITĂ ÎNSCRIERE: 20 noiembrie 2019 

FORMATOR: Condrat Mihaela, formator în programul ”Predau educație media! – Laboratorul de 

educație și cultură media”, profesor limba și literatura română, Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” 

Tulcea 

ORGANIZATOR: Centrul pentru Jurnalism Indepedent, în colaborare cu Casa Corpului Didactic 

Tulcea și Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea. 

Cursul este parte a programului ”Predau educație media! – Laboratorul de educație și cultură 

media”, dezvoltat de CJI, în parteneriat cu Romanian-American Foundation.  
 


