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I. Baza conceptuală 

 

Publicitatea este, prin excelenţă, un cîmp de manifestare a aptitidinilor creative. 

Disciplina Atelier de creaţie de publicitate îşi propune drept obiectiv principal formarea 

competenţelor de elaborare a mesajelor publicitare  la studenţii anului III, specialitatea Ştiinţe 

ale comunicării.  

Studenţii  vor înţelege prin parcurgerea acestui curs cum a evoluat conceptul de 

publicitate, situat între ştiinţă şi artă, fiind, pe de o parte, un mijloc de atragere şi persuasiune a 

publicului, dar, pe de altă parte, un mijloc de manipulare a acestuia. De asemenea, studenţii se 

vor familiariza cu tendinţele şi viziunile asupra creaţiei în publicitate ale unor mari creatori de 

publicitate precum Bernbach, Ogilvy, Burnett şi Reeves.  

Cursul  se axează pe următoarele concepte-cheie ale domeniului: advertising, brand, 

logou, mesaj publicitar, imagine etc., punînd accentul pe latura formativă a învăţării (savoir-

faire), pe operaţionalizarea cunoştinţelor din domeniul strategiei publicitare, desfăşurîndu-se  

prin alternarea metodelor didactice tradiţionale cu metodele moderne bazate pe instruirea 

interactivă, prin cooperare. 

II. Competenţe transversale: 

 

a) La nivel de cunoaştere şi înţelegere (savoir), studenţii vor fi capabili:  

 să definească conceptele, categoriile şi noţiunile de bază ale publicităţii; 

 să descrie tipurile de publicitate; 

 să determine funcţiile publicităţii; 

 să relateze tendinţele şi viziunile asupra creaţiei în publicitate; 

 să identifice stereotipurile în publicitate; 

•    să înţeleagă psihosociologia publicităţii;      

     •    să înţeleagă principiile generale ale conceperii mesajului publicitar; 

     •    să demonstreze cunoaşterea/înţelegerea strategiilor publicitare;  

     •   să cunoască specificul textelor publicitare  

b) La nivel de aplicare (savoir-faire), studenţii vor fi capabili:  

 să stabilească direcţiile principale în crearea publicităţii; 

 să circumscrie aria de aplicare a strategiilor publicitare; 

•     să compare specificul reclamelor pentru ziare şi reviste, reclamei video, reclamei 

radiofonice, reclamelor BTL şi reclamei pe internet; 

 să analizeze publicitatea din punct de vedere semiotic;  

 să construiască mesaje publicitare; 



 

       •    să aplice metodologii moderne de elaborare a mesajelor publicitare;  

      •    să realizeze cercetări independente (studii de caz) în probleme de publicitate; 

      •    să elaboreze fişiere şi dosare, privind activitatea creatorilor de publicitate; 

      •    să organizeze evenimente: Zile calendaristice semnificative; vizite ale unor 

personalităţi marcante autohtone sau straine; lansări de carte, tîrguri, expozitii; sponsorizarea 

unor evenimente publice de interes; organizarea de recepţii, baluri, concerte, acţiuni de caritate; 

promoţii face-to-face etc. 

 

c) La nivel de valori şi atitudini (savoir-être), studenţii vor fi capabili:  

 să  stimuleze interesul pentru activitatea de evaluare şi alegere a mesajului publicitar; 

 să formuleze principiile deontologice ale activităţii comunicatorilor; 

 să evalueze campanii de publicitate; 

 să raporteze  tendinţele de dezvoltare a mijloacelor de comunicare la contextul socio-

cultural al RM. 

III.   Sugestii metodologice 

Cursul Atelier de creaţie de publicitate se desfăşoară prin alternarea metodelor didactice     

tradiţionale cu metodele moderne bazate pe instruirea interactivă, prin cooperare:  conversaţia 

euristică, metoda dezbaterii Phillips-66, sinectica, metoda focus-grup, metoda mozaicului 

(jigsaw), turul galeriei, e-learning etc.   

O atenţie sporită se acordă învăţării prin cooperare, în virtutea faptului că învăţarea prin 

cooperare poate „consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, poate îmbunătăţi performanţele, 

rezultatele academice şi respectul de sine al studenţilor, poate contribui la promovarea 

interacţiunii pozitive şi a sprijinului reciproc între studenţi
i
”.   
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Tematica şi repartizarea orientativă a orelor  
 

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de laborator 
 

Nr. de 

ord. 
Tematica laboratoarelor Nr. de ore 

1.     Atelier de creaţie № 1: 

   Creativitatea în publicitate 

Introducere în spaţiul creativ 

Creativitatea între centrifug şi centripet 

 

      Aplicaţii: Exerciţii pentru dezvoltarea creativităţii personale 

 Exerciţiu: Vorbirea metaforică 

 Exerciţiu: Percepţia holistică 

 Exerciţiu: Pe muchie 

 Exerciţiu: Modelul imprecis 

 Exerciţiu: Concentrare deplină 

  2 

2.    Atelier de creaţie № 2: Omul de creaţie între teorie şi practică. 

Profilul Creativului în diverse interpretări. Redactare de eseu 

2 

3.     Atelier de creaţie № 3: 

Publicitatea – element al marketingului 

Tipuri de publicitate 

Funcţiile publicităţii 

Esenţa activităţii de producere şi difuzare a publicităţii  

Planificarea publicităţii în funcţie de vârsta produsului 

 

  Teste, exerciţii şi jocuri creative 

   Metode de stimulare a creativităţii                                   

2 

4.  Atelier de creaţie №4; №5: Viziuni asupra creaţiei în publicitate 

(Bernbach, Ogilvy, Burnett şi Reeves) 

 Tendinţe în creativitate 

 

  

4 

5.   Atelier de creaţie №6; №7:  Psihosociologia publicităţii 

Brandul din perspectivă psihosociologic 

Logoul din perspectivă psihosociologică 

Fenomene, procese şi teorii psihosocilologice în publicitate 

   Teste, exerciţii şi jocuri creative 

   Metode de stimulare a creativităţii                                   

4 

6.    Atelier de creaţie №8; №9: № 10: Limbajul în publicitate 

Activităţi axate pe analiza şi construirea unor mesaje publicitare 

6 

7.    Atelier de creaţie № 11; № 12: Publicitatea prin imagini 

Activităţi centrate pe analiza şi crearea imaginilor de publicitate 

4 

8.   Atelier de creaţie № 13:  Umorul în publicitate 

Exerciţii de creativitate  

2 

9.    Atelier de creaţie № 14: Stereotipurile în publicitate 

Exerciţii de creativitate 

2 

10. Atelier de creaţie №15; №16; № 17: Semiotica mesajului 6 



 

publicitar 

Exerciţii de decodare. Tehnici de decodare. 

11. Atelier de creaţie № 18; № 19:  

Mesajul publicitar: reguli şi execuţie 

 Condiţia mesajului publicitar în condiţiile suprasaturării 

informaţionale 

 Principii generale ale conceperii mesajului publicitar 

 Evaluarea şi alegerea mesajului 

 Realizarea mesajului publicitar 
 

4 

12. Atelier de creaţie № 20; № 21; № 22; № 23:  

Construcţia mesajului publicitar 

Creaţia în publicitate 

Tipuri de reclame şi elementele acestora 

De la brieful clientului la brieful creativ 

Strategia creativă şi construcţia mesajului publicitar 

Realizarea mesajului publicitar 

Reclamele pentru ziare şi reviste 

Reclama video 

Reclama radiofonică 

Reclamele BTL 

Reclama pe internet 
  

8 

13. Atelier de creaţie № 24; № 25; № 26; № 27: Reclamele BTL 

Organizarea de evenimente (la alegere): 

Zile calendaristice semnificative. Vizite ale unor personalităţi marcante 

autohtone sau straine  

Lansari de carte, tîrguri, expoziţii  

Sponsorizarea unor evenimente publice de interes  

Organizarea de recepţii, baluri, concerte, acţiuni de caritate etc.  

Promoţii face-to-face 

 

Se vor constitui echipe de lucru a cîte 4-5 studenţi 

8 

14.  Atelier de creaţie № 28; № 29: Studiu de caz 

Cercetarea activităţii de creare şi argumentare a reclamei la o întreprindere (la 

alegere) 

4 

15. Evaluare  2 

 

 

Studiu individual 

 

              Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(60 ore) 

1. Studiul bibliografiei indicate...........................    15 ore 

2. Documentarea suplimentară în bibliotecă.......    10 ore 

3. Activitatea specifică de pregătire a laboratoarelor .... 20  ore 

4. Realizare teme, referate, eseuri, studii de caz...   15 ore 

 

 



 

 

 

Evaluare 

Nota finală va fi media dintre punctajele obţinute la portofoliul tematic (obligatoriu 

pentru fiecare cursant şi care conţine un Studiu de caz  pe care îl prezintă oral în examen) şi 

activitatea curentă.   

Studenţilor li se propune  realizarea unui studiu de caz asupra publicităţii create în RM, 

dar li se oferă şi posibilitatea liberei alegeri a temei pentru Studiul de caz. 

 

Criterii de evaluare a studiului de caz: 

                          • originalitatea ideilor prezentate; 

                          • coerenţa, logica, claritatea planului de organizare a studiului de caz; 

                          • modul de structurare a prezentării, atît în scris, cît şi oral; 

                          • calitatea suportului teoretic; 

  • complexitatea metodologiei analizei faptelor; 

  • calitatea şi varietate a datelor colectate;     

  • respectarea cerinţelor tehnice de perfectare şi a regulilor generale de scriere a  

studiului de caz:  

                       •   autorul nu este printre protagoniştii cazului;  

                    •  concluziile autorului nu sînt prezentate;  

                    • autorul expune doar fapte şi opinii ale protagonistilor, nu introduce propriile 

interpretări;  

                    • „deghizarea” cazului;  

                    • schimbarea numelor şi locurilor;  

                    • modificarea cifrelor, dar păstrarea raporturilor;  

                     • asigurarea coerenţei informaţiilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chestionar 
Atelier de creaţie de publicitate 

1. Profilul Creativului în diverse interpretări 

2. Tipuri de publicitate 

3. Funcţiile publicităţii 

4.  Esenţa activităţii de producere şi difuzare a publicităţii  

5. Planificarea publicităţii în funcţie de vîrsta produsului 

6. Viziuni asupra creaţiei în publicitate (Bernbach, Ogilvy, Burnett şi Reeves) 

7. Mesajul publicitar: reguli şi execuţie 

 Condiţia mesajului publicitar în condiţiile suprasaturării informaţionale 

 Principii generale ale conceperii mesajului publicitar 

 Evaluarea şi alegerea mesajului 

8. Construcţia mesajului publicitar 

  Strategia creativă şi construcţia mesajului publicitar 
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i Amintim în continuare elementele învăţării prin cooperare:  

1. Interdependenţa pozitivă 

Studenţii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfîrşit sarcina grupului („ori ne 

scufundăm, ori înotăm împreună”). 

Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune (“învaţă şi vezi să înveţe 

toţi cei din grup”), recompense comune („dacă toţi membrii grupului realizează un anumit lucru, fiecare va primi o 

bonificaţie); resurse comune (o coală de hîrtie pentru întregul grup sau fiecare membru deţine o parte din 

informaţii); roluri distribuite (cel care rezumă, cel care îi încurajează pe ceilalţi, cei care formulează răspunsul etc.). 

2. Interacţiunea directă  

Studenţii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajîndu-se şi împărtăşindu-şi ideile. Ei explică ceea ce ştiu 

celorlalţi, discută, se învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile în aşa fel încît studenţii să stea unii lîngă alţii 

şi să discute fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat. 

3. Răspunderea individuală 

Se evaluează frecvent performanţa fiecărui student şi rezultatul i se comunică atît lui, cît şi grupului. 

Profesorul poate scoate în evidenţă răspunderea individuală, alegînd, pentru test, elevii din doi în doi sau alegînd, la 

întîmplare, un membru al grupului pentru a da un răspuns. 

4. Deprinderi interpersonale şi de grup 

Grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona dacă studenţii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi 

sociale absolut necesare. Studenţii trebuie învăţaţi aceste deprinderi la fel cum sunt învăţaţi orice altceva. Ele includ 

conducerea, luarea deciziilor, clădirea încrederii, comunicarea, managementul conflictelor. 

5. Procesare în grup 

Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cît de bine şi-au atins scopurile şi pentru a 

menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor. Profesorii creează condiţiile necesare acestei procesări prin 

sarcini ca: 

a) Enumeraţi cel puţin trei acţiuni ale membrilor care au condus la succesul grupului; 

b) Enumeraţi cel puţin o acţiune care ar putea spori succesul grupului mîine. 

Profesorul monitorizează, în permanenţă, învăţarea grupurilor şi le dă feedback, lor şi întregii grupe academice, 

despre cum lucrează. 

6. Principii călăuzitoare 



 

                                                                                                                                                                                           
Studenţii vor ajunge să gîndească mai bine numai dacă li se oferă ocazii numeroase de a exersa metodele de 

gîndire care le sunt prezentate. 

7. Rolurile studenţilor 

În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă studenţii pot fi orientate spre sarcina de lucru sau spre 

menţinerea grupului sau spre ambele. 

Pentru că studenţii trebuie să se deprindă cu ambele categorii, uneori profesorul poate distribui roluri 

specifice. Li se atrage atenţia asupra rolurilor izolate pentru a-i face conştienţi de necesitatea fiecărui rol. Studenţii 

trebuie să schimbe rolurile la fiecare activitate pentru că scopul este să le poată îndeplini pe toate simultan. Aceste 

roluri sunt: 

 Verificatorul – verifică dacă toată lumea înţelege ce se lucrează; 

 Lectorul – citeşte materialele scrise pentru grup; 

 Cronometrul – are grijă ca grupul să se concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare în 

limitele de timp stabilite; 

 Ascultătorul activ – repetă sau re-formulează ce au spus alţii; 

 Interogatorul – extrage idei de la toţi membri grupului; 

 Rezumatorul – trage concuziile în urma discuţiilor în aşa fel încît să aibă sens; 

 Încurajatorul – felicită, ajută, încurajează fiecare membru al grupului; 

 Responsabilul cu materialele – distribuie şi adună materialele necesare. 

După caz, se pot inventa roluri adiţionale. Poate exista un raportor (expune concluziile grupului în faţa întregii 

clase), o streche (sugerează o alternativă la soluţia grupului), un dezbinator etc. 

[isj.hd.edu.ro/.../invatarea_prin_cooperare.d..] 
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