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NOTĂ DE PREZENTARE DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ 

 
Titlu: „Educație digitală și abilități media” – C.D.Ș., nivel liceal, clasele IX – XII 
Tip opțional: opțional ca nouă disciplină 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Profil: real 
Durată: 1 an 
Număr de ore pe săptămână: 1 
Argument: Prezentul opțional aparține zonei noilor educații și oferă soluții pentru câteva dintre 
provocările actuale ale sistemului educațional, având ca efect dezvoltarea capacității elevilor de a 
evalua mesajele din punctul de vedere al credibilității și al validității, indiferent de sursa de 
comunicare. Educația digitală implică dezvoltarea abilităților media și a competențelor critice de 
bază, precum abilitatea de a identifica conceptele-cheie din domeniul mass-media, de a face 
conexiuni între idei, de a pune întrebări pertinente, de a formula răspunsuri sau de a identifica 
erori logice și facilitează participarea responsabilă a tinerilor la interacțiunea cu mediul online, în 
condiții de siguranță și cu spirit etic.  

Elevii care studiază acest opțional ajung la formarea unor competențe specifice prin 
faptul că sunt puși în situația de a participa responsabil și creativ la o diversitate de interacțiuni în 
contexte variate, inclusiv profesionale și sociale, prin respectarea unor convenții de comunicare, 
dar și în situația de a evalua critic și reflexiv impactul tehnologiilor de informare și comunicare 
asupra propriei învățări, a vieții individuale și a relațiilor sociale, în general. De asemenea, acest 
opțional conduce la formarea profilului de competențe media și informaționale ale absolvenților, 
a unor competențe de comunicare ce asigură integrarea cu succes a acestora în viața socială și 
profesională, în calitatea lor de viitori consumatori avizați de produse media și producători 
responsabili de conținut. 
Descriere sumară: Exemple de activități de învățare: 
Respectarea principiilor responsabilității sociale (libertatea de exprimare, 
libertatea presei, dreptul la imagine, la viață privată, drept de autor) 
- Exerciții de analiză și de interpretare a legislației specifice privind libertatea de exprimare, 
libertatea presei, dreptul la imagine și la viață privată, drepturile de autor (de exemplu, 
definițiile oferite de Art. 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului și Art. 10 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului) 
- Utilizarea pentru activități de analiză, de muncă individuală sau în grupe, respectiv de 
raportare și stocare a rezultatelor a unor resurse digitale de lucru (Padlet, Jambord etc.) 



Utilizarea tehnicilor de bază de producere a mesajelor multimedia (structură, 
instrumente, difuziune, dinamică) și în elaborarea de conținuturi digitale și media de 
calitate 
- Exerciţii de realizare de conținut media (știri, interviuri, fotografii, materiale video sau 
audio), respectând principiile de producere a acestora 
- Exerciții de reformulare a unor știri, respectând principiul piramidei inversate 
- Exerciții de producere de conținut valid pe rețelele sociale 
- Exerciții de autoevaluare a știrii produse 
- Exerciții de realizare a unor produse media în care să primeze interesul public. 
Identificarea și accesarea surselor de încredere, verificând veridicitatea 
informațiilor 
- Joc de socializare-tipuri de dezinformare 
- Studii de caz care presupun verificarea informațiilor 
- Exerciții de tip vânătoarea de informații contrafăcute 
- Exerciții de tip agenţi pentru dezinformare 
- Exerciții de identificare a camerelor de ecou și a bulelor informaționale 
Etc. 
 

Coordonator comisie metodică, 
Prof. Nicoleta Deaconu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


