
PROJECT ID 2017-1-PT01-KA201-035858



MOVIE PROJECT
2017 - 2021

- 2 -

Partner 
Organisations:

PROJECT ID 2017-1-PT01-KA201-035858



2017 - 2021
MOVIE PROJECT

- 3 -

Introducere   6

Foaia de activități 1 - Filmare video cu tehnologie mobilă   8

Atelier Video 2 - Secvența 5 Shot Sequence - Partea 1   18

Atelier Video 2 - Secvența „5 Shot” - Partea a 2-a   20

Exercițiu de grup - Secvență de 5 fotografii   23

Jurnalism Video - Secvența de 5 fotografii  25

Atelier 4 - Tehnici de intervievare 28

Atelier Avansat. - Cei trei C și cei trei S 32

Șablon de cadre ce vor fi filmate - Planificarea fotografiilor 34



MOVIE PROJECT
2017 - 2021

- 4 -

 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu 
constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu 

poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta
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Perspective diferite 
 Educație video pentru profesori, formatori și studenți.

Realizarea de filme în contextul educațional le permite elevilor să exploreze 
lumea din jurul lor, să își împărtășească perspectivele și să folosească 
povestea și filmul ca instrument de comunicare cu alte persoane prin 
partajarea filmului prin proiecție publică, partajare online și discuții.

Acest set de instrumente a fost dezvoltat prin proiectul Erasmus + Movie.
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Acest set de instrumente cu exerciții video este conceput pentru ca 
utilizatorii să învețe limbajul și tehnicile pentru realizarea filmelor 
folosind imagini, sunete și să editeze pentru a spune o poveste.

Procesul nostru încurajează cursanții să adopte o abordare 
observațională a subiecților lor prin fotografii.

Acest ghid se concentrează pe încurajarea cursanților să se apropie 
de subiect, nu să stea la distanță, ci să le insufle un sentiment de 
curiozitate, pentru ca aceștia să aibă încredere în a pune întrebări și 
să exploreze lumea din jurul lor la un nivel mai apropiat.. 

Rolul filmării într-un context educațional oferă cursanților posibilități 
unice de a explora idei la nivel vizual într-un mod distractiv și creativ, 
care favorizează colaborarea cu colegii pentru a putea produce 
lucrările finale.

 Îi încurajăm pe toți utilizatorii să fie cu adevărat curioși și interesați 
de poveștile tale și de oamenii din jurul tău. Vecinii tăi, rudele în 
vârstă, negustorii locali sunt posesorii unor povești uimitoare.

Să explorăm și să împărtășim acele povești..

Introducere: 
Obiective
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Realizarea de filme are multe posibilități și utilizatorii ar trebui încurajați 
să-și exploreze creativitatea.

Ceea ce este util acestui proces este de a aplica elementele de bază ale 
limbajului filmului pentru a comunica acele teme, sentimente și idei.

Urmând un proces al acestor exerciții scurte, utilizatorii sunt apoi echipați 
cu instrumentele necesare pentru a începe proiectele lor de scurt metraj.

Recomandăm tuturor cursanților să efectueze exerciții de scurt metraj 
înainte de a începe proiectul propriu-zis.

Construcții 
ale filmului
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Atelier 1.
 Dimensiuni 

și perspectivă.
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Grup țintă 

Tinerii - Adulții – Profesorii

Durata activității
60-90 minute

Locația: 
Împrejurimi imediate / Sit de interes / Sit de patrimoniu / Orașul vechi

Activități
Utilizarea fișei de activități 1 - Dimensiuni fotografiere și sfaturi de top 

pentru fotografiere cu telefoane mobile

Obiective

Utilizatorii învață sfaturile de top pentru 
filmarea cu telefoane mobile, folosind 

diferite dimensiuni de fotografiere și 
explorează modul în care unghiurile diferite 

permit descoperirea de noi perspective.

Înregistrați fotografiile luate în considerare 
timp de cel puțin 10 secunde și permiteți 

imaginilor să respire.

Fotografiile importante ale poveștii 
dumneavoastră trebuie filmate mai aproape 

și aveți nevoie de mai mult timp pentru a 
vedea imaginea pentru ca publicul să se 

conecteze și să fie învăluit în poveste.
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Evaluare: 

Pass - Fiecare film trebuie să fie format 
din cel puțin 6 dimensiuni diferite de fo-
tografii din foaia de lucru și fiecare fo-
tografie trebuie filmată timp de zece se-
cunde.

Pass Plus - Participanții au dezvoltat un 
stil vizual în filmele lor. Acest lucru se 
poate face prin utilizarea culorii, formei, 
modelelor pentru a conecta tema filmelor 
lor.

Exercițiu vizual: zece fotografii x 10 secunde

A.  Înregistrarea a 10 fotografii trebuie să aibă o durată de cel puțin 
zece secunde.

.
B. Trebuie să filmați cel puțin 5 dimensiuni / unghiuri diferite de 

fotografii din foaia de activitate.

C.  Editați imaginile în ordinea dorită folosind aplicația gratuită VN 
Video Editing.

www.vlognow.me

D. Audio: Puteți adăuga muzică, o narațiune audio sau chiar să păstrați 
tăcerea.
E. Urmăriți și trimiteți imaginile pe un ecran mare, dacă este posibil.

Activitate de grup post-activitate. Discuții despre teme și idei explorate 
vizual.
Diferitele perspective descoperite.
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Foaia de activități 1: 
Filmare video cu 

tehnologie mobilă

Sfaturi esențiale pentru fotografierea eficientă cu 
dispozitivele digitale și mobile P1

Obiective: 
Pentru cursanți să folosească tehnici cheie pentru filmare și să real-
izeze filme vizuale scurte care explorează un subiect / temă / zonă 
specifică.

Sarcină:
Activități: Atelier de 20 de minute parcurgând sfaturile de top.
Evaluare: Fiecare cursant trebuie să urmeze punctele cheie de eval-
uare pentru a absolvi

1. Verificați echipamentul și curățați obiectivul. 

2. Format: film în format „landscape”, mai degrabă decât în 
format portret.

Notă: ormatul portret restricționează cantitatea de informații 
pe care le puteți captura. 

Punct cheie de evaluare

Cameră standard orizontală landscape”
Cameră standard vertical „portrait”

Cameră standard orizontală landscape Cameră standard vertical „portrait”
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3. Lumina – Îndreptați subiectul spre fereastră, mai degrabă în fața 
ei. Telefoanele mobile sunt mai puțin iertătoare când vine vorba de 
lumină slabă, așa că faceți pozele/filmările lângă o fereastră, o lampă 
etc..

Punct cheie de evaluare
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 Sfaturi esențiale pentru 
fotografierea eficientă cu 

dispozitive digitale și mobile. P2

4.  Modalități de a ține dispozitivul digital sau telefonul mobil

Stabilizați poziția camerei - țineți camera aproape de dvs., utilizați un 
trepied mic, puneți-l pe un perete, folosiți bandă.

5. Mișcarea:

Dacă povestea ta este despre sport / mișcare / dans / energie, APOI 
poți lua în considerare utilizarea unui punct de sprijin pentru mâini 
sau a unui trepied mic pentru a crea energia acțiunii.
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6. Sunetul 

Țineți camera aproape de subiect. Efectuați interviurile într-un loc 
liniștit. 
Distanța de înregistrare a sunetului de 1 metru sau mai puțin - 
Calitate bună a sunetului
2 - 3 m – Ok       Punct cheie de evaluare
5 - 10 m – Calitate inferioară

7.  Înregistrați timp de cel puțin 10 secunde

Absorbim imagini mult mai repede în realitate, dar când vizionăm 
imagini pe un ecran avem nevoie de mai mult timp pentru a analiza 
imaginile. Acest lucru vă oferă, de asemenea, mai multe opțiuni 
pentru editare.

Înregistrați fiecare cadru pentru cel puțin 10-20 de secunde. Observați 
ceea ce filmați și acordați timp pentru ca scena să se desfășoare și 
să se dezvolte.

Punct cheie de evaluare
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Sfaturi esențiale pentru 
fotografierea eficientă 

cu dispozitive digitale și 
mobile.P3

8. Dimensiunile filmărilor  - A se utiliza cu Foaia de activitate 2.

Aveți nevoie de o varietate de filmări pentru o editare interesantă. 
Utilizați foaia de lucru Shot Sizes

Punct cheie de evaluare

Când faceți un Close Up al unui obiect sau al unei persoane - di-
recționați privirea publicului pe ceva anume. Construiți-vă imaginea 
astfel încât să atrageți publicul mai aproape.

9. Încadrați-vă filmările

Compuneți-vă filmările cu atenție. Folosiți regula treimilor pentru o 
compoziție excelentă. Apropiați-vă de subiectul principal al povești. 
Aici sunt câteva exemple:    Punct cheie de evaluare
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10. Încearcă să urmărești 
construcția de filmări care 
se conectează tematic.

 Înregistrați ceea ce vă interesează. Ar 
putea fi o persoană pe care o întâlnești 
pe stradă, obiecte într-un magazin 
de antichități, forme în clădiri, culori, 
reflexii, sculpturi pe clădiri. Gândiți-
vă tematic când faceți cele 10 filmări.                       
Amintiți-vă, dacă mai aveți nevoie 
de câteva filmări in plus pentru a vă 
spune povestea, este bine, dar nu 
mai mult de 15, totuși.          

Foaia de activități 2.0
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TEHNICĂ

Unghi mic

Unghi înalt

Unghiul 
nivelului ochilor

Unghi înclinat

Unghiul ochiului 
păsărilor

Shot mediu

Full Shot

Cu bătaie lunga

Extrem de 
aproape

A închide

DEFINIRE

Camera este poziționată sub 
subiect

Camera se află deasupra 
subiectului

Camera este poziționată la nivelul 
ochilor

Camera este poziționată într-o 
manieră strâmbă

Camera este poziționată direct 
deasupra scenei

Camera arată fața și cel puțin 
jumătate din corpul personajului.

Camera arată întregul corp al 
personajului..

Camera focalizează pe ceva de la 
distanță.

Camera se concentrează foarte 
atent pe un anumit obiect.

Camera este focalizată pe fața 
personajului.

SCOP / EFECT

Pentru a face subiectul să 
pară mai puternic.

Pentru a face subiectul să 
pară slab și inferior.

Pentru a face personajele să 
pară reale și reale.

Pentru a oferi o imagine 
distorsionată a scenei

Pentru a oferi publicului o 
imagine completă a scenei

Pentru a arăta ce fac 
personajele în cadrul în care se 

află.

Pentru a arăta acțiunea și 
limbajul corpului personajelor.

Pentru a indica setarea în care 
are loc scena.

Pentru a arăta detalii particulare 
ale unui obiect.

Pentru a arăta expresia și 
emoția personajului.

Mai jos:
Mărimi utilizate pentru a spune o poveste 
vizuală fără cuvinte. Amintiți-vă: în Film 

SHOW nu vorbiți.

Atelier: urmăriți o scurtă secvență din orice 
film și notați ce fotografii recunosc. Îng-
hețați câteva cadre și începeți o discuție 
în legătură cu motivul pentru care a fost 
utilizată fotografia, în ce context emoțional și 
ce semnificație transmite..  

Metode și resurse suplimentare de învățare
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Atelier Video 2 

Secvența 5 Shot Sequence 
Partea 1
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Teme pentru explorat 
Exemplul de mai jos este al unui sit arheologic. Vă puteți gândi la bru-
tarul din locatitate și la rețeta lui secretă, la oamenii care joacă un joc 
de șah, la îngrijitorul școlii, la sezonul de recoltare, la sportivul care 

se antrenează. Opțiunile sunt nelimitate.

Persoana trebuie doar să arate că face activitatea din film, astfel încât 
publicul să înțeleagă mai profund pasiunea acestuia.

Secvența de 5 fotografii dezvăluie Cine - Ce - Unde - Când și de ce? 
Acestea sunt: personajele implicate, detaliile activității, locația pov-

eștii, timpul și descoperirea poveștii cu ajutorul interviului cu persona-
jul dumneavoastră.

Fișe de lucru
Folosirea fișei de activitate 1 - Fișa de activitate 2 și 

5 Secvența de fotografiere Fișa de activitate 3

Evaluare
Participanții trebuie să demonstreze că pot identifica diferite tipuri 

de fotografii și pot face cel puțin 5 fotografii folosind tehnica celor 5 
fotografii.

Obiectiv

Filmele sunt povești despre oameni care în-
treprind un fel de activitate sau acțiune.

În acest exercițiu, utilizatorii învață elementul 
esențial pentru a crea povești interesante din 
punct de vedere vizual printr-o combinație de 
imagini largi, medii și de aproape..

Grup țintă 

Tinerii - Adulții - Profesorii

Durata activității
90 de minute
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Atelier Video 2
Secvența „5 Shot” 

Partea a 2-a
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A. Înregistrați 10 videoclipuri plus interviul. Fiecare videoclip tre-
buie să aibă o lungime de 20 de secunde

B. Trebuie să filmați cel puțin 5 dimensiuni / unghiuri diferite video 
și să le utilizați în editarea dumneavoastră conform exemplului 
din fișa de activitate 3.

C. Editați imaginile în ordinea dorită folosind aplicația gratuită VN 
Video Editing.

 

www.vlognow.me

D. Audio: Adăugați narațiunea audio. 

Post-Activitate - Activitate de grup - Discuții în jurul temelor și ideilor 
explorate vizual.

Exercițiu vizual: Realizați un film 
scurt de 1-3 minute

Poveștile sunt spuse de o succesiune de 
fotografii editate împreună, care permite 

dezvăluirea de noi informații și o face vizibilă 
pentru public.

Majoritatea filmelor pe care le veți urmări vor 
folosi regula secvenței de 5 fotografii atunci 

când veți dezvălui scenele.
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Diferitele perspective descoperite.

Evaluare:
Pass - Pass - Fiecare film trebuie să fie format dintr-o secvență 
care conține cel puțin 5 dimensiuni diferite de fotografii din foaia 
de lucru a activității. 
Punctele de evaluare din fișele de activitate 1 și 2 se aplică în 
continuare.

10 - 20 secunde filmare

Filmarea pentru o anumită perioadă de timp este necesară pent-
ru a se asigura că cursanții au suficiente imagini și opțiuni care 
pot fi folosite atunci când urmează să editeze.

Pass Plus - Participanții au dezvoltat un stil vizual în filmele lor. Acest 
lucru se poate face prin utilizarea culorii, formei sau modelelor pentru 
a conecta tema filmelor lor.
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Exercițiu de grup
secvență de 5 fotografii
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Verificați exemplul de mai jos și foaia de 
lucru pentru a vă planifica secvența de 5 
fotografii.

Exemplul de mai jos este al unui grup 
de oameni care participă la o săpătură 
arheologică. Observați cum fotografiile 
permit obținerea de informații diferite și cum 
sunt comunicate publicului.

Durata filmării: 
Editare de 30 de minute - 30 de minute

Pornind de la exercițiul anterior în care am folosit diferite dimensiuni 
de fotografii, acest exercițiu permite elevilor să înțeleagă modul 
în care secvența de 5 fotografii este planificată pentru a permite 
o acoperire video suficientă a unei scene care oferă opțiunilor 
realizatorului de film atunci când editează în post producție.
 
Când efectuați un interviu cu personajul dumneavoastră (în acest 
exemplu arheologul) este important să aveți fotografii vizuale care pot 
fi editate și conectate cu interviul audio.

Imaginile editate ți conectate oferă o călătorie vizuală pentru 
public Veți observa acest lucru în toate formele pe care le va lua 
înregistrarea dumneavoastră (numărul minim este 5 – pe măsură ce 
producătorii filmelor avansează, acest număr poate crește. 
În scopul acestui exercițiu și al timpului limitat pentru editarea la 
cursuri – participanții/grupurile ar trebui să își organizeze fotografiile 
folosind ”storyboardul” și să se limiteze la maxim 10 fotografii pentru 
acest exercițiu: 
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Jurnalism Video
Secvența de 5 fotografii
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De verificat înainte de a începe: 
- este bateria încărcata si avem destul spațiu de stocare(memoria internă, card de memorie)?

- înregistrați 10 secunde cu sunet. Asigurați-vă că lucrurile funcționează corect.

- este important să filmați secvențele în ordine.

înregistrați câte 10 secunde pentru fiecare captură, nu vă mișcați în timp ce filmați.

Detaliul mâinilor 
Ce se execută? Este 
indicat să  folosim puțin 
mister pentru a captiva 
publicul.

Detaliul fețelor
Cine execută? Încadrați 
bine, lăsați puțin spațiu 
în fața ochilor și a 
nasului. Este în regulă 
să tăiem din vârful 
capului, dar nu din 
bărbie. CAPTURAȚI 
AMBII OCHI! 

Imagine de 
ansamblu
Unde se execută? 
Surprindeți informații 
despre context, mediu, 
stare și locație a subiecților 
și a locației.

Peste umăr 
Cum se execută?
Combinați cele 3 puncte  
anterioare într-o singură 
imagine. Plasați-vă chiar 
peste umărul executantului 
pentru a obține punctul de 
vedere. (POV)
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Indicii suplimentare 
Încadrare: regula treimii.

Accentul principal al fiecărei fotografii ar 
trebui să se afle pe încadrarea bazată pe 
treimi

Nu trece peste linia de filmare
Mențineți camera in lateralul 
subiectului pe care îl filmați.

Interviul
- să ai camera aproape de umărul tău. 
Subiectul să te privească/să vorbească 
cu tine, nu cu lentila aparatului.
- Rugați subiectul să își spună numele 
clar.
- Puneți întrebări care să ducă la 
răspunsuri lungi:
exemplu întrebare corespunzătoare: 
De ce este acest lucru important? 
Descrieți cum v-ați simțit. Exemplu de întrebare ne-
corespunzătoare: Vă place acest aspect?
Încuviințați din cap și zâmbiți pentru a încuraja inter-
vievatul. Nu înregistrați interjecțiile proprii
- Subliniași punctele interesante ale interviului pentru 
a le avea la dispoziție pentru materialul suplimentar 
din momentul editării.    

Avertisment:
Zgomotul de fundal încurcă editarea. Evitați în orice 
fel sunetele de ciocan, avioane, muzică de la maga-
zine, etc. Supravegheați înregistrarea audio. Imagini 
de fundal foarte luminoase, cum ar fi: vitrine, pereți 
albi care pot duce la supraexpunere. Mutați subiec-
tul, dacă este cazul. Focalizarea automată poate fi 
păcălită cu ușurință. Folosiți focalizarea manuală.

Neobișnuit/Alternativă
Ce mai este de știut? Fii inventiv:
- urcă-te pe un scaun sau 
așează-te pe burtă, surprinde 
ce e în fața sau în spatele 
subiectului. Aceasta va da o tentă 
aparte locației sau poveștii tale. 

Interviu
Fotografii suplimentare:
Intervievează subiectul pentru 
a obține narațiunea necesară și 
pentru a o intercala în b-roll. (vezi 
alăturat idei de interviu).
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Atelier 4. 
Tehnici de intervievare

Camera ca instrument de comunicare cu alții.
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1. Pregătește-ți întrebările.
Gândiți-vă înainte la tipul de întrebări pe care doriți să le adresați 
intervievatului. Ce tip de informații căutați de la această persoană și 
care sunt tipurile de întrebări care îi vor determina cel mai bine să 
vă ofere informațiile pe care le căutați? Pentru un scurtmetraj, de 
obicei sunt suficiente 5-10 întrebări.

2. Evitați răspunsurile „da” sau „nu”
Întrebările dvs. ar trebui puse în așa fel încât să nu primiți răspunsuri 
„da” sau „nu”.  Aveți nevoie ca intervievații dumneavoastră să vă 
poată oferi răspunsuri consistente pe care le puteți folosi în editările 
video. În loc de „Ești mulțumit de rezultatul de pe teren?” Întrebați: 
„Care este părerea dvs. referitoare la rezultatele obținute astăzi în 
teren?”

3. Pregătește-te dar fi spontan. Ascultați cu atenție 
răspunsurile.
Chiar dacă ați pregătit întrebări în avans, permiteți-vă abateri de la 
acestea dacă intervievatul spune ceva interesant sau neașteptat 
pe care doriți să îl explorați mai departe. Uneori, întrebările și 
răspunsurile „spontane” neplanificate creează cele mai bune 
momente. Ascultarea este esențială.

Obiective
Dezvoltă abilități de intervievare, cercetare 

și ascultare.

Grup țintă 
Tineri-Adulți-Profesori

Durata activității
30 minute

Teme de explorat
Împrejurimi locale – personaje interesante - 

Patrimoniu - Cultură

Evaluare
Participantul poate desfășura un scurt 

interviu.
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7. Poziționarea corectă a 
intervievatului

Dacă sunteți persoana care filmează și 
intervievează, persoana respectivă poate 
ajunge să se uite în camera video, ceea ce 
oferă sentimentul unei legături personale 
și directe cu persoana care vorbește. Cu 
toate acestea, abordarea în afara camerei 
este cea mai frecventă. Intervievatorul 
se așază sau stă chiar lângă cameră, 
astfel încât persoana intervievată să se 
afle doar în afara camerei. Obțineți cele 
mai bune rezultate dacă intervievatorul, 
adică dumneavoastră stă chiar lângă 
cameră, astfel puteți vedea fața completă 
a persoanei pe care o intervievați și nu un 
profil, care poate fi neatractiv și distrage 
atenția privitorului, deoarece nu le pot vedea 
prea bine ochii și expresiile faciale.

4. Intervievatul trebuie să se simtă confortabil
Când filmezi camera video, puneți întrebări ușoare de încălzire. 
Întrebați-i ce au servit la micul dejun, de unde provin, câți copii au 
în familie ... orice să îi facă să vorbească și să se simtă confortabil. 
Acesta este un sfat cheie pentru interviuri!

5. Nu puneți întrebări în avans
Nu știm cum putem evidenția mai puternic acest sfat. Este perfect 
acceptabil să oferiți cuiva o idee generală despre ce va fi interviul, 
dar nu le oferiți lista dvs. de întrebări. Dacă o faceți, ei vor încerca 
să-și memoreze răspunsurile în avans și veți pierde spontaneitatea și 
prospețimea. Interviul dvs. poate fi resimțit ca învechit, neautentic și 
regizat.

6. Puneți-i să vă repete întrebarea - OPȚIONAL
Aceasta este o idee grozavă, mai ales dacă intenționați să nu aveți 
nicio narațiune pentru documentarul dvs. Solicitați persoanei să 
vă repete întrebarea în răspunsul său. Acest lucru vă va ajuta cu 
editarea video și povestirea ulterioară în timpul procesului de editare. 
De exemplu, vei întreba „Cum te simți?” Persoana intervievată spune: 
„Cum mă simt? Mă simt emoționat! ”
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10. Nu opri filmarea când interviul s-a încheiat
Mai ales când ai pe cineva care este emoționat și nu s-a simțit 
niciodată destul de confortabil cu interviul. Când ați terminat cu 
întrebările oficiale, spuneți „OK, acesta este sfârșitul interviului”. 
Asigurați-vă că camera continuă să ruleze în acest moment, 
deoarece de multe ori conversația va continua. Psihologic, persoana 
nu mai simte „presiunea” interviului și se va relaxa. Acesta este 
momentul în care am obținut adesea cele mai bune părți ale unui 
interviu!

8. Rămâi tăcut
Rămâi liniștit când cealaltă persoană 
vorbește. Nu vrei să te auzi în fundal. 
(Ferește-te de „hmmmm”, „Oh, bine ..”) 
Pune-ți întrebarea și apoi tăceți. Este bine 
să dai din cap și să faci expresii faciale 
blânde, dar fără sunet. Cu excepția cazului 
în care, desigur, VOI faceți parte din poveste 
și camera vă are pe amândoi în cadru.

9. Cereți concluzia finală.
Iată un sfat extraordinar pentru interviuri 
video: la sfârșitul interviului, întrebați 
întotdeauna persoana dacă are concluzie 
de final. Întreabă-i dacă a lipsit ceva. Uneori, 
acest lucru poate aduce informații minunate 
despre care nu v-ați gândit să întrebați.
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Atelier avansat.
Cei trei C și cei trei S

Activități extra
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Ore bazate pe ateliere de citire de film

Cele 3C (Culoare, Cameră, Personaj) și 3S-urile (Povestea, Stările, 
Sunetul) pot fi utilizate pentru a ajuta elevii să discute și să analizeze 
toate elementele unui text de film. Lucrul cu 3C și 3S le permite elevilor 
să facă legături între caracteristicile tuturor textelor și să își dezvolte 
abilitățile de decodare, codificare, citire și scriere.

După vizionarea unei secvențe de film la alegere, aruncați zarurile și 
adresați-le elevilor câte o întrebare corespunzătoare. Fiecare element 
al unui text audiovizual are câte o semnificație, iar filmele pot fi „citite” 
ca orice text tradițional.

Cele trei C-uri și trei S-uri sunt un instrument convenabil pentru a vă 
ajuta să disecați un film din punctul de vedere al realizării.

Urmăriți câteva filme și utilizați fișele de activitate de mai jos.

Obiective
Participanții trebuie să exploreze limbajul 

filmului și utilizarea diferitelor
elemente pentru a spune o poveste

Grup țintă 
Profesori - Tineri

Durata activităților
30 minute

Evaluare
Înțelegerea rolului pe care îl au cei 3 C si cei 

3 S in poveste.
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Șablon de cadre ce vor fi filmate.
Planificarea fotografiilor
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 Culori 
• Ce culori vedeți?

• Cum vă fac culorile să vă simțiți?

• Cum se schimbă culorile si de ce?

• Ce vă spun culorile despre momentul din zi in care se 
petrece acțiunea?

• De ce credeți ca se folosesc anumite culori?

• Ce culori ați fi ales?

• Se schimbă culorile când acțiunea se petrece într-un 
cadru diferit?

• Sunt anumite culori asociate cu diferite personaje?

• Cât de importante sunt culorile în film?

• Cum ar fi fost filmul în alb negru sau monocolor?

• Ce stare creează culorile?

 Poveste
• Ce se întâmplă la începutul, mijlocul și sfârșitul pov-

eștii?

• Care sunt cele mai importante evenimente care se 
întâmplă în poveste/

• Cum s-ar schimba povestea dacă evenimentele s-ar fi 
întâmplat intr-o ordine diferită?

• De unde știm unde are loc acțiunea?

• Despre cine sau despre ce este povestea?

• Cum putem observa?

• În cât timp se petrece povestea in timp real?

• Ce credeți ca s-a întâmplat înainte de începerea 
povestii?

• Ce s-ar fi putut întâmpla dupa terminarea poveștii?

• Ce amintiri îți trezește povestea?

• Cum ai dori să continue povestea?

• Resursele noastre sunt concepute pentru a fi utilizate cu titluri de filme selectate, care sunt disponibile gratuit pentru cluburi 
pe www.intofilm.org
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 Personajul
• Este un personaj principal?

• Sunt mai multe personaje?

• Povestea este despre acest personaj sau despre altceva?

• Cine spune povestea?

• Cum arată personajul principal?

• Ce ar putea să ne spună felul in care arata despre personaj?

• Cum vorbesc si cum se exprimă, cum se comporta?

• Cum se comportă cu alte personaje?

• Este vreun personaj care are un sunet particular?

• Care este personajul cel mai interesant?

• Este altcineva pe care ai fi vrut sa il vezi in poveste?

• Cum s-ar fi schimba povestea daca am adăuga sau am scoate 
un personaj?

 Cadru
• Unde are loc acțiunea?

• De ce este povestea amplasata in acest loc?

• Când si cum se schimba cadrul?

• Cum afectează amplasamentul personajele si cum se 
comporta acestea?

• S-ar putea petrece acțiunea si in alt loc?

• Cum crezi ca s-ar schimba povestea daca s-ar fi pe-
trecut in alt loc sau cadru?

• Ne poti spune când se petrece acțiunea?

• Ce indicii ne-ar putea arata daca actiunea se petrece 
acum sau in trecut?

• O resursă pentru liderii cluburilor de film

• 3Cs și 3Ss întrebări și zaruri
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 Camera
• Ce cadre s-au tras?

• Ne poți numi câteva? 

• Când vezi o imagine de ansamblu sau un detaliu?

• La ce sunt folosite cadrele diferite?

• Prin ai cui ochi vedem povestea?

• Când aflam punctul de vedere a diferitelor personaje?

• Când se mișcă camera si când sta pe loc

• Cum ne ajuta camera sa ne spunem povestea?

• Ce ne spune primul cadru despre poveste,  
amplasament, etc.

• De ce se succed unele cadre? de ex: O imagine de 
ansamblu urmata de una de ansamblu?

• Cum poți spune la ce se gândesc sau ce simt 
personajele in timpul filmării?

• Cat de repede se schimba cadrele? Se schimba ele in 
alta parte a povestii?

 Sunetul
• Cate sunete diferite auzi? De ce tip sunt?

• Exista muzica pe fundal?

• Cum te face muzica sa te simți?

• Când auzi ca sunetul sau muzica se schimba?

• Ce se întâmplă pe ecran in momentul in care se schimba 
muzica sau sunetul?

• Exista in filmare momente de liniște?

• Exista vreun personaj care vorbește? 

• Daca ai fi  sa adăugi vocea ta unui personaj, cum ar vorbi 
sau ce ar spune acesta?

• Poți sa auzi efecte de sunet pe fundal?

• Ai impresia ca vreun sunet a fost reprezentat in film intr-un 
mod mai puternic decât in realitate? Care sunt acelea? De 
ce crezi ca sunt aceste sunete mai puternice in film decât 
sunt in realitate?
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Cei 3 S si cei 3 C Întrebări
Întrebări de sprijin pentru discuții structurate 
despre filme si despre încurajarea privirii fil-
melor intr-un mod activ. Cei trei C și cei trei 
S pot fi folosiți in a-i ajuta pe membrii club-
ului de film sa discute si sa analizeze toate 

elementele componente ale unui film. 

Cum se utilizează?
Asamblați un zar pentru a-l utiliza cu un 

grup  sau un set de zaruri pentru a le utiliza 
in grupuri mici.

După vizionarea unui film sa a unei 
secvențe de film dați cu zarul si puneți 
întrebări corespondente fiecărei parți a 

zarului, membrilor grupului.
Alternativ, membrii pot lucra in grupuri 

mici, pot sa dea cu zarul si  isi pot adresa 
întrebări unul altuia de pe paleta de 

întrebări.
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