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Scopul principal al proiectului MOVIE este de a experimenta și testa un 
model de formare axat pe educația video pentru a-și spori importanța 
nu numai ca strategie didactică de susținere, ci și ca o abordare diferită 
a didacticii și a educației în sine.

Anterior creării acestui model de formare, fiecare partener MOVIE a 
organizat și a desfășurat sesiuni de formare în propriile țări, ale căror 
forme de descriere tehnică sunt incluse în instrumentarul pedagogic 
MOVIE.

Scopurile modelelor de instruire MOVIE sunt:

- să lupte și să diminueze rata de abandon școlar timpuriu și de 
orice natură , oferind instrumente didactice alternative, atât de 
predare, cât și de evaluare.

- să ofere formare practică complet sau parțial consumabilă pe 
piața muncii.

- să favorizeze sensibilizarea cu privire la utilizarea conștientă a 
noilor tehnologii la școală și în viața de zi cu zi.

- să declanșeze o conștiință de interes și atenție cu privire la 
utilizarea noilor tehnologii și filmelor în educația curriculară.
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Modelul de instruire prezentat aici se bazează pe colectarea și analiza 
experiențelor partenerilor, testarea, evaluarea și, prin urmare, este 
deschis și flexibil, astfel încât să fie adaptat și în diferitele sisteme 
școlare europene.

Modelul de instruire MOVIE este împărțit în două părți:

1: abordare metodologică: cum să creați o instruire în domeniul 
educației video pentru diferite grupuri țintă.

2: sugestii tehnice și instrumentar pedagogic pentru activitatea de 
realizare a videoclipurilor creative pentru diferite grupuri țintă.
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CUM…
Pentru a realiza activitățile descrise într-un model de instruire adecvat 
specificului dvs. aveți nevoie de:

GRUPUL ȚINTĂ 

Alegeți grupul țintă dintre următoarele categorii de 
grupuri: teachers, students, parents 

ABORDAREA METODOLOGICĂ

Folosiți o abordare metodologică creativă și 
cooperantă, cum ar fi: clasa inversată, munca în 
grupuri mici, activități pe teren, sarcini practice

SESIUNE DE INSTRUIRE

Planificați-vă cu atenție sesiunile de instruire: sugestia 
noastră este să împărțiți procesul de instruire în 5 
sesiuni (intensive sau nu) pentru minim  10 ore.
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OBIECTIVE 

Alegeți cu atenție obiectivele pe care doriți să le 
atingeți și amintiți-vă să distribuiți atenția instruirii 
și orele între explicațiile tehnice despre realizarea 
videoclipurilor și brainstormingul critic asupra 
conținutului poveștii pe care doriți să o spuneți.

ACTIVITĂȚILE 

În funcție de vârsta grupului tință țintă planificați 
rolurile și metodologiile. Alegeți activitățile din 
instrumentatul pedagogic și urmați instrucțiunile. 
Nu uitați să împărtășiți cu grupurile dumneavoastră 
sfaturile de fotografiere și editare (consultați partea 2)

EVALUARE  

Nu uitați să cereți feedback și să oferiți instrumente 
de evaluare (a se vedea exemplul sugerat)
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 ATELIERELE
MOVIE 
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În această secțiune veți găsi descrierea atelierelor noastre din diferite 
țări.  

Veți găsi ateliere pentru:

Profesori și formatori

Studenți / tineri

Elevi și profesori

Profesori și părinți

Elevi și părinți
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Secțiunea 1
Profesori și formatori
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1.
CUM SE UTILIZEAZĂ 
EDUCAȚIA VIDEO ÎN 

ȘCOALĂ
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Partner

Cem – Italy

Grup țintă

Viitori profesori,

Profesori în pregătire

Formatori, deci experți externi în școli pentru realizarea de ateliere care conduc ateliere ca experți în afara școlii

Obiective

Creșteți abilitățile viitorilor profesori și formatori pe:

- Metode de integrare a TIC în predarea și planificarea zilnică

- Utilizarea videoclipului ca mijloc de comunicare educațională și ca mijloc de abordare a unor probleme specifice

- Crearea de ateliere tematice și proiecte

Obiective
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Abordare metodologică - Atelier

Sesiunile se desfășoară atât prin prelegeri, cât și prin momente de atelier, folosind metoda de învățare prin 
realizare.

Participanții sunt rugați să desfășoare experiențe practice de experimentare cu metode de filmare video și 
organizarea unui atelier în clasă.

Instrumentarul pedagogic  

Am folosit și sugerat „Secvența de 5 fotografii” - această tehnică este detaliată în trusa noastră pedagogică și 
furnizăm acest instrument pentru a-l testa și, de asemenea, deoarece, în opinia noastră, este ușor de predat și de 
învățat și este, de asemenea, foarte „captivant” ( vezi trusa pedagogică)
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Activități

Instruirea a fost programată în 4 sesiuni organizate după cum urmează:

- 1 întâlnire introductivă pentru a prezenta participanților cum să creeze și să organizeze un atelier în clasă

- 2 ateliere - sesiuni de instruire privind construcția unui audiovizual: pre-producție - producție - post-producție, 
folosind metodologia secvențelor 5 Shot

În special: exerciții de scriere storyboard - exerciții de fotografiere - etape timpurii de editare - creare video.

În timpul ședințelor atelierului, sarcina de a crea un mini spot a fost atribuită, urmând metoda prezentată.

Între ședințele de prezentare a lucrărilor și întâlnirea finală, se efectuează o monitorizare online a creării 
videoclipului, pentru a garanta sprijin atât în timpul filmării, cât și în etapa de editare (conferință prin e-mail)

- 1 sesiune finală pentru a împărtăși în mod obișnuit prezentarea / viziunea videoclipului realizat, atât în 
vederea unei evaluări comune, cât și a prezentării lucrărilor realizate
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Durata și planul / programul de lucru al atelierului

Întâlniri săptămânale pentru cele 3 sesiuni anterioare și am lăsat aproximativ 3 săptămâni / 1 lună între a treia 
și a patra sesiune pentru a permite participanților să își creeze propriul videoclip. În aceste săptămâni am fost 
disponibili pentru lucrări și sesiuni online pentru a-i ajuta cu misiunea lor

Monitorizare și evaluare 

Feedback-urile participanților au fost colectate prin chestionare de calitate, cu răspunsuri deschise și multiple.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Datele din chestionare au arătat că instruirea a decurs foarte bine și a fost cea mai apreciată de profesorii în curs 
de formare, deoarece li s-au oferit instrumente practice și că le va plăcea să învețe mai mult utilizarea mijloacelor 
media și a tehnologiei în educație. Unii dintre ei conduc celălalt atelier MOVIE în urma instruirii oferite.
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2.
TEHNICA VIDEO ÎN 

CONTEXTUL EDUCAȚIONAL
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Grup țintă

45 Profesori la diferite niveluri de educație.

Partner 

Agrupamento de Escolas Emídio Navarro - Portugal

Obiective

- Reflectați asupra importanței utilizării videoclipurilor în clasă;

-Pentru a face cunoscute mai multe exemple de profesori care folosesc deja videoclipuri în clasă și care sunt 
beneficiile acestuia;

-Pentru a face profesorii conștienți de exemple de platforme pe care își pot crea propriile videoclipuri;

-Explicați toți pașii pentru a realiza un videoclip, urmând modelul prezent în instrumentarul furnizat de specialistul 
proiectului Movie.
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Instrumentar Pedagogic  

Am folosit și sugerat „Secvența de 5 fotografii” - această tehnică este detaliată instrumentarul nostru pedagogic și 
furnizăm acest instrument pentru a-l testa și, de asemenea, deoarece, în opinia noastră, este ușor de predat și de 
învățat și este, de asemenea, foarte „captivant” ( vezi Trusa pedagogică).

Abordarea metodologică - Ateliere 

Instruirea constă din șapte sesiuni (majoritatea făcute online, din cauza Covid 19) și un eveniment final în care vor 
fi prezentate toate lucrările cursanților.

Sesiunile oferă profesorilor informații despre utilizarea videoclipului într-un context educațional, oferind exemple de 
platforme pe care le pot utiliza și explicând pașii pentru realizarea unui videoclip.

În cele din urmă, profesorii planifică și realizează, în grupuri mici, propriile videoclipuri pe baza obiectivelor 
UNICEF.

În acest fel, sperăm că profesorii vor putea folosi cu ușurință videoclipuri pentru a-și motiva elevii în clasă.
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Activități 

Instruirea a fost programată în 7 sesiuni organizate după cum urmează:

- 1 întâlnire introductivă pentru a prezenta participanților cum să creeze și să ruleze un videoclip pentru a fi 
utilizat în clasă.

- 6 sesiuni de instruire privind construcția unui audiovizual: pre-producție - producție - post-producție, folosind 
metodologia secvențelor 5 Shot.

În special: exerciții de scriere storyboard - exerciții de fotografiere - etape timpurii de editare - creare video.

În timpul ședințelor, sarcina de a crea un mini spot a fost atribuită, urmând metoda prezentată.

Între ședințele de prezentare a lucrărilor și întâlnirea finală, se efectuează o monitorizare online a creației 
videoclipului, pentru a garanta sprijin atât în timpul filmării, cât și în faza de editare (conferință prin e-mail.

- 1 sesiune finală pentru a împărtăși în mod obișnuit prezentarea / viziunea videoclipului realizat, atât în 
vederea unei evaluări comune, cât și a prezentării lucrărilor realizate.
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Durata și planul / programul de lucru al atelierului

Întâlniri săptămânale pentru cele 5 sesiuni anterioare și am lăsat aproximativ 3 săptămâni între sesiunea a cincea 
și a șasea pentru a permite participanților să își creeze propriul videoclip. În aceste săptămâni am fost disponibili 
pentru lucrări și sesiuni online pentru a-i ajuta cu atribuirea lor.

Și apoi aproximativ două luni între sesiunea a șasea și a șaptea, astfel încât cursanții să își poată pregăti 
videoclipurile, ca mai apoi să fim disponibili din nou online pentru clarificarea îndoielilor.

Evaluare

Feedback-urile participanților au fost colectate prin chestionare de calitate, cu răspunsuri deschise și multiple.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Datele din chestionare au arătat că instruirea a decurs foarte bine și a fost cea mai apreciată de profesorii în curs 
de formare, deoarece li s-au oferit instrumente practice și că le va plăcea să învețe mai mult utilizarea mijloacelor 
media și a tehnologiei în educație.
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2.
EDUCAȚIE  CU AJUTORUL 

FILMELOR LA TOATE 
VÂRSTELE
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Partner 

LUV, Slovenia 

Grup țintă

Participanții au fost mentori și voluntari, care lucrează în centrul intergenerațional - planeta generației. Vârsta 
participanților a fost între 30 și 45 de ani.

Obiective 

Scopul atelierului a fost:

- Să prezinte rezultatele proiectului MOVIE,

- Pentru a demonstra cum să crească motivația participanților pentru a învăța,

- Pentru a demonstra cum se utilizează telefoanele mobile pentru scopuri superioare (realizarea de filme 
scurte), nu doar pentru jocuri și indiferent de vârstă
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Abordare metodologică - Atelier

Am folosit o abordare metodologică diferită, cum ar fi:

- lecție frontală: introducerea teoriei participanților, astfel încât aceștia să înțeleagă scopul atelierului și să 
poată fi mai eficienți în partea practică.

- învățarea prin practică: după ce au auzit teoria, participanții aduc acest lucru la partea practică a atelierului.

Instrumentar pedagogic  

Am luat modulul „Cum să faci un film cu un telefon mobil” și Secvența de 5 fotografii”. Grupul nostru țintă lucrează 
cu vârstnici, care adesea nu folosesc telefoane mobile pentru altceva decât apeluri, chaturi sau rețele sociale.
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Durata și planul / programul de lucru al atelierului

Atelierul a fost împărțit în două sesiuni, prima a fost de 4 ore și a doua a avut 6 ore.

Activități

Mentorii și voluntarii lucrează cu persoanele în vârstă, care includ și lucrul cu telefoanele inteligente (navigare, 
căutarea informațiilor pe internet, fotografierea etc.), includem în atelier pași importanți prin înregistrarea de filme 
și secvența de 5 fotografii.

Am împărțit atelierul în două sesiuni:

- în prima sesiune le-am introdus și explicat teoria. Am prezentat scopul principal al proiectului MOVIE și 
modul în care educația și învățarea pot fi amuzante cu ajutorul filmelor. De asemenea, am introdus diferite 
aplicații și instrumente gratuite care pot fi utilizate la realizarea filmelor.

- A doua sesiune a fost orientată într-un mod mai practic - metodă de învățare prin practică. În această sesiune 
participanții au combinat teoria cu practica. La început le-am arătat cum să țină camera pentru filmare și 
importanța luminii. Apoi am împărțit participanții în două grupuri și le-am dat instrucțiuni pentru filmare. La 
final am urmărit filmele realizate de fiecare grup și am discutat cu ei, ce provocări au avut cu realizarea 
filmului.
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Evaluare

Pentru satisfacția atelierelor, am dat chestionare participanților. Evaluarea ne-a oferit feedback important.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Participanții la acest atelier au fost foarte mulțumiți. Au dobândit noi cunoștințe și experiențe pe care le vor folosi în 
propriile ateliere cu seniori. Au apreciat toate instrumentele practice pe care le-am prezentat.
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Secțiunea 2
Studenți / Tineri
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1.
CUM SE UTILIZEAZĂ 
EDUCAȚIA VIDEO ÎN 

ȘCOALĂ
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Target 

Studenți

Curs de psihologie - Educație - Educație media

Partner  

 CEM – Italy 

Obiective

Pentru a spori abilitățile viitorilor psihologi și formatori în:

- Crearea de ateliere tematice și proiecte 

- Utilizarea videoclipului ca mijloc de comunicare educațională și ca mijloc de abordare a unor probleme 
specifice

Grup țintă
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Abordare metodologică - Atelier

Sesiunile au loc atât prin prelegeri, cât și prin momente de atelier, folosind metoda de învățare kinestezică.

Participanții sunt rugați să desfășoare experimente practice cu metode de filmare video și organizarea unui atelier 
în clasă.

Instrumentar pedagogic  

Am folosit și sugerat „Secvența de 5 fotografii” - această tehnică este detaliată în trusa noastră pedagogică și 
furnizăm acest instrument pentru a-l testa și, de asemenea, deoarece, în opinia noastră, este ușor de predat și de 
învățat și este, de asemenea, foarte „captivant” ( vezi trusa pedagogică)
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Activități

Instruirea a fost programată după cum urmează:

- 3 întâlniri introductive pentru a prezenta participanților cum să creeze și să organizeze un atelier în clasă

- 2 ateliere - sesiuni de instruire privind construcția unui material audiovizual: pre-producție - producție - 
postproducție, folosind metodologia secvențelor 5 Shot. În special: exerciții de scriere storyboard - exerciții 
de fotografiere - etapele timpurii de editare - creație video. În timpul ședințelor atelierului, sarcina de a crea 
un mini spot a fost atribuită, urmând metoda prezentată. Între ședințele de prezentare a lucrărilor și întâlnirea 
finală, se efectuează o monitorizare online a creării videoclipului, pentru a garanta sprijin atât în timpul 
filmării, cât și în etapa de editare (conferință prin e-mail)

- 1 sesiune finală pentru a împărtăși în mod obișnuit prezentarea / viziunea videoclipului realizat, atât în 
vederea unei evaluări comune, cât și a prezentării lucrărilor realizate
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Durata și planul / programul de lucru al atelierului

Întâlniri săptămânale pentru ultimele 3 sesiuni - aproximativ 2 săptămâni între a treia și a patra sesiune - 3 
săptămâni pentru ultima pentru a permite participanților să își creeze propriul videoclip. În aceste săptămâni am 
fost disponibili pentru lucrări și sesiuni online pentru a-i ajuta cu misiunea lor.

Monitorizare și evaluare 

Feedback-urile de la participanți au fost colectate prin chestionare de calitate, atât cu răspunsuri multiple, cât și cu 
răspunsuri deschise.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Datele din chestionare au arătat că instruirea a decurs foarte bine și a fost cea mai apreciată de studenți, 
deoarece li s-au oferit instrumente și idei practice pentru a lucra cu diferite tipuri de oameni
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2.
TEHNICA VIDEO ÎN 

CONTEXTUL EDUCAȚIONAL
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Partner 

Agrupamento de Escolas Emídio Navarro - Portugal 

Grup țintă

18 Studenți la diferite niveluri de educație.

Obiective

Folosind ToolKit ca instrument, obțineți noțiuni despre: - sunet, imagine și video; - editare sunet, imagine și video; - 
reguli de echilibru și proporții; - estetica / forma vizuala.
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Abordare metodologică - Atelier

Atelierul a constat din 10 sesiuni față în față, în care elevii au avut informații de la un profesor multimedia, despre 
noțiunile și modul de editare a sunetului, imaginii și videoclipurilor, precum și platformele care vor fi utilizate.

Instrumentar pedagogic  

Atelierul s-a bazat pe Toolkit, unde elevii au putut vedea „Secventa 5shot”, putând astfel să testeze cunoștințele 
dobândite.

Activități

Atelierul a fost programat în 10 sesiuni organizate după cum urmează:

- 1 sesiune de întâlnire introductivă pentru prezentarea participanților, obiectivele, echipamentele care trebuie 
utilizate și importanța videoclipului în clasă.

- 6 sesiuni de exerciții pe imagini, sunet, transformare și manipulare.

- 2 sesiuni pentru realizarea unui videoclip care spune o poveste, din 5 imagini plus sunet.

-1 sesiune de prezentare a videoclipurilor realizate.
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Durata și planul / programul de lucru al atelierului

Întâlnirile au fost săptămânale din octombrie până în noiembrie. Am fost mereu disponibili pentru a clarifica 
îndoielile și întotdeauna le-am oferit autonomie elevilor și le-am încurajat puterea creatoare.

Evaluare  

Feedback-ul elevilor a fost colectat prin calitatea videoclipurilor prezentate și monitorizarea și angajamentul 
elevilor.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Angajamentul, entuziasmul, inter-ajutorul dintre colegi și calitatea videoclipurilor prezentate, au arătat că aceste 
sesiuni au meritat, deoarece elevii au dobândit cunoștințe pentru utilizarea instrumentelor practice care îi ajută să 
realizeze videoclipuri cu calitate și să le poată folosi în contextul disciplina pe care trebuie să o studieze.

Mai târziu, unii studenți au folosit deja aceste cunoștințe în prezentarea proiectelor lor finale de curs.
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3.
SĂ ÎNVĂȚĂM

CU MOVIE
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Partner 

LUV, Slovenia 

Grup țintă

Participanții au fost tineri adulți cu vârste cuprinse între 16 și 24. Aceștia frecventează școala primară pentru adulți, 
iar la atelier au participat și doi profesori.

Obiectivele

Scopurile atelierului au fost:

- crește abilitățile de utilizare a telefoanelor inteligente

- crește motivația participanților de a învăța,

- să prezinte și să utilizeze diferite metode (filme) în educație.
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Abordare metodologică - Atelier

În aceasta am folosit, de asemenea, diferite abordări metodologice, în special:

- lecție frontală: scurtă prezentare a proiectului MOVIE și în ce fel filmele pot fi un instrument util în educație.

- clasă inversată: la sfârșitul celei de-a doua sesiuni am oferit îndrumărilor participanților (pregătirea 
scenariului) pentru a 3-a sesiune.

- să înveți făcând: cel mai bun mod de a învăța lucruri noi este dacă le folosești în practică. Următoarele 
sesiuni au fost organizate într-un mod mai practic, cu rolul activ al participanților.

Instrumentar pedagogic  

Participanții la 4 ateliere erau tineri adulți, care sunt mai familiarizați cu manipularea smartphone-urilor și cunosc 
câteva aplicații gratuite pentru montarea filmului. Prin urmare, includem aici „Planificarea fotografierii dvs.” și 
„Secvența de 5 fotografii”.
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Activități

Atelierul a fost programat în 3 sesiuni:

- 1: prezentarea proiectului MOVIE și a rezultatelor acestuia, scopul și scopul atelierelor și modul în care 
educația poate fi distractivă cu utilizarea smartphone-urilor (și realizarea de filme).

- Al doilea: am prezentat câteva aplicații și instrumente gratuite pentru editarea videoclipurilor sau a filmelor. 
În prima parte a celei de-a doua sesiuni, am parcurs un capitol despre importanța pregătirii unui scenariu 
înainte de filmare. În cea de-a doua parte, am parcurs împreună întregul proces (scenariu, îndrumări 
importante despre cum să țineți telefonul, precauție cu luminile etc.). La sfârșitul celei de-a doua sesiuni, am 
împărțit participanții în două grupuri și le-am dat temele (pentru a pregăti scenariul, astfel încât în   cea de-a 
3-a sesiune să poată face filmul).

- Al 3-lea: în această sesiune, am aruncat o privire asupra scenariului de la ambele grupuri, am discutat 
despre acesta și apoi au început cu filmările. La sfârșitul sesiunii, am urmărit ambele filme și le-am comentat. 
În acest fel, participanții au primit feedback imediat după lucrare.



2017 - 2021

- 42 - Project ID: 2017 -1- PT01 – KA201- 035858

EDUCAȚIE MEDIA - Exemple Didactice

Durata și planul de lucru / programul de lucru

Atelierul a fost împărțit în trei sesiuni:

- prima din 2 ore,

- a doua din 4 ore,

- a treia sesiune de 6 ore.

Evaluare 

Pentru evaluarea atelierului, am dat participanților chestionar (aceștia aveau posibilități de alegere multiplă și 
răspunsuri deschise).

Rezultatele monitorizării și evaluării

Feedback-ul participanților a fost foarte pozitiv, mai ales că au avut șansa de a folosi smartphone-uri pentru 
învățare și educație. Înainte de atelier, nu și-au dat seama cât de important este să ai un scenariu făcut înainte de 
filmare. După cum au spus, le-a plăcut cel mai mult „secvența 5 Shot”; datorită acestor linii directoare, au realizat 
un scurtmetraj foarte bun, cu un mesaj puternic.
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4.
CUM SĂ ÎNVEȚI CU 

AJUTORUL FILMELOR
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Partner 

LUV, Slovenia 

Grup țintă

Participanții care sunt implicați în programul PUM-o. Vârsta participanților este cuprinsă între 18 și 26 de ani și nu 
sunt incluși în niciun program educațional sau instruire și nici nu sunt angajați. Nivelul educațional al participanților 
variază, de asemenea, diferit. Acest lucru înseamnă că unii dintre ei au terminat școala primară, alții nici măcar 
asta. În primul modul de formare, am inclus 3 profesori și 12 cursanți.

Obiective

Scopul atelierului a fost:

- crește motivația participanților de a învăța,

- utilizarea telefoanelor mobile în scop educativ (realizarea de filme scurte), nu doar pentru jocuri
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Abordare metodologică - Atelier

În atelierul nostru am folosit diferite metode:

- lecție frontală: pentru o mai bună înțelegere în sesiunile următoare, le prezentăm proiectul MOVIE și 
obiectivele sale și scopul atelierului.

- învățare răsturnată: la sfârșitul primei sesiuni, le-am oferit materiale de învățare (lista secvenței în cinci 
fotografii), astfel încât acestea să fie pregătite pentru a doua sesiune.

- învățarea prin a face: a doua sesiune a fost practic orientată; unde am împărțit participanții în patru grupuri 
mici.

Instrumentar pedagogic  

Le-am sugerat cursanților „5 secvențe de fotografiere”, deoarece oferă cunoștințe importante atunci când fac filme. 
Cunoscând aceste cinci reguli, pașii suplimentari în realizarea filmelor sunt mai ușori ..
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Activități 

În ceea ce privește faptul că programul PUM-o include diverse activități și prin alegerea cursanților, am decis să 
le prezentăm cei mai importanți pași atunci când vine vorba de realizarea de filme sau videoclipuri scurte. Am 
împărțit atelierul în trei sesiuni:

- în prima sesiune, am introdus și explicat teoria. Am prezentat scopul principal al proiectului MOVIE și modul 
în care educația și învățarea pot fi amuzante cu ajutorul filmelor. La sfârșitul primei sesiuni, le-am dat o listă 
și o explicație a secvenței de 5 fotografii, astfel încât au avut șansa să se uite la materiale acasă și să fie 
pregătiți pentru a doua sesiune - metoda de învățare răsturnată.

- A doua sesiune a fost orientată într-un mod mai practic - metodă de învățare prin realizare - (am prezentat 
secvența de 5 fotografii, instrumente / aplicație pentru realizarea de filme). Împreună cu participanții am 
testat teoria în practică. Fiecare grup a filmat un scurt videoclip, cu propria temă. La sfârșitul sesiunii, le-am 
dat apoi câteva instrucțiuni suplimentare pentru realizarea filmului acasă, până la următoarea sesiune.

- În cea de-a 3-a sesiune ne-am uitat la filmele / videoclipurile realizate de participanți. După fiecare film, 
am discutat în ce parte a pregătirii sau realizării filmului au avut o problemă - dacă există. În schimbul 
experienței de a face filme, participanții au învățat mai mult decât se așteptau.



2017 - 2021

- 47 -Project ID: 2017 -1- PT01 – KA201- 035858

EDUCAȚIE MEDIA - Exemple Didactice

Durata și planul de lucru / programul de lucru

Atelierul a fost împărțit în trei sesiuni de trei ore. Între a 2-a și a 3-a sesiune, au existat două săptămâni, astfel 
încât participanții au avut suficient timp pentru a face un scurt film.

Evaluare 

Pentru evaluarea atelierului, am folosit un chestionar clasic online, astfel încât participanții au avut șansa de a 
evalua atelierul imediat.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Feedback-ul participanților a fost pozitiv pentru întreaga activitate. Au fost dornici să participe la ateliere, deoarece 
pentru prima dată au avut posibilitatea de a folosi smartphone-urile în școală în scopuri educaționale. Ceea ce 
le-a plăcut cu adevărat a fost „secvența cu 5 fotografii” și importanța utilizării acestei tehnici pentru realizarea 
videoclipurilor. Au fost surprinși că nu au nevoie de o cameră foto scumpă pentru înregistrare și că pot folosi multe 
aplicații gratuite pentru editarea filmelor.
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5.
ÎNVĂȚĂM CU 

MOVIE - TINERI ȘI ADULȚI 
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Partner 

LUV, Slovenia 

Grup țintă

Participanții au fost adulți cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani. Nivelul educațional a fost scăzut. Cu toate 
acestea, sunt dornici să-și îmbunătățească competențele sociale, funcționale și de muncă pentru a deveni mai 
activi în societate.

Obiective

Scopurile atelierului au fost:

- crește motivația participanților de a învăța,

- să utilizeze telefoane mobile în scop educativ (realizarea de filme scurte),

- crește abilitățile de utilizare a smartphone-urilor.
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Abordare metodologică - Atelier

Am folosit diferite abordări metodologice, cum ar fi:

- lecție frontală: prezentarea proiectului MOVIE și a rezultatelor acestuia, astfel încât să înțeleagă scopul 
atelierului și să poată fi mai eficienți în partea practică.

- învățarea prin practică: după teorie, participanții au știut că au dobândit cunoștințe în practică.

Înainte de a începe cu atelierul, am întrebat participanții despre experiența lor anterioară.

Instrumentar pedagogic  

Deoarece participanții foloseau deja smartphone-uri și în alte scopuri, le-am prezentat tehnica „5 secvențe de 
fotografiere”.



2017 - 2021

- 51 -Project ID: 2017 -1- PT01 – KA201- 035858

EDUCAȚIE MEDIA - Exemple Didactice

Activități   

Atelierul a fost programat în 4 sesiuni, unde:

- Primul: a prezentat proiectul MOVIE și rezultatele, scopul atelierelor și modul în care putem învăța prin filme.

- 2 și 3: afișarea instrumentelor și programelor pentru editarea și realizarea filmelor. Am explicat de ce este 
important să avem scenariul înainte de filmare, de ce este important să avem câteva secunde la începutul și 
la sfârșitul fiecărui videoclip (înainte de a combina toate videoclipurile în film), am prezentat tehnica „5 Shot 
sequence”. În timpul acestei sesiuni au făcut câteva fotografii, folosind abordarea menționată anterior.

- În a 3-a sesiune, am împărțit participanții în trei grupuri și le-am dat instrucțiunile pentru filmare. Tema 
filmărilor pentru fiecare grup a fost Hear my voice.

- a 4-a sesiune: am urmărit toate cele trei filme și apoi le-am discutat. În acest fel, participantul și-a schimbat 
experiența pe parcursul întregului proces de realizare a unui scurtmetraj.
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Durata și planul de lucru / programul de lucru

Atelierul a fost împărțit în patru sesiuni:

- prima din 3 ore,

- a doua și a treia de 4 ore,

- a patra 3 ore.

Evaluare

Pentru evaluarea atelierului, am dat participanților chestionare (au avut posibilități de alegere multiplă și răspunsuri 
deschise).

Rezultatele monitorizării și evaluării

Participanții au dobândit noi cunoștințe și experiențe pe care le vor folosi cu siguranță în viața lor de zi cu zi. 
Toți cei trei profesori au spus că vor folosi „5 secvențe de fotografii” cu grupul următor. Profesorii vor încerca, de 
asemenea, să realizeze câteva filme motivaționale pentru participanți.
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Secțiunea 3
Studenți și profesori
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CONCURS DE FILME: 
Sprijiniți obiectivele SDG de 

către Unicef!
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Partner 

Lykeio IIiopolis – Greece 

Grup țintă

Elevii din gimnaziu - Liceenii 15-17

Profesori echipa de pedagogie: (10)

Obiective

- să introducă și să conștientizeze studenții și profesorii cu privire la utilizarea conștientă a tehnicilor de filmare a 
camerei mobile și la utilizarea instrumentelor web gratuite pentru încărcare și editare, adică scoop It, YouTube.

- să sensibilizeze elevii și profesorii cu privire la tema Obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDGoals), așa cum au 
fost stabilite de UNESCO și UNICEF, prin utilizarea videoclipului ca mijloc de povestire prin imagini, interviuri și 
soluții de filmare sau raportare.

- să îmbunătățească abilitățile adolescenților în domeniul filmării și editării videoclipurilor pentru a-și folosi 
telefoanele inteligente nu numai ca un instrument jucăuș, ci și ca un instrument de comunicare a conținutului și 
soluțiilor semnificative.
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Abordare metodologică - Atelier

- Formatorul a avut rolul de informator, regulator, organizator și facilitator în timpul procesului de realizare a 
videoclipurilor.

- Atelierele s-au ținut mai întâi în clasa de laborator multimedia și IT pentru introducere și inițiere, prin metode 
participative, urmând metodologia colaborativă de învățare făcând în grupuri de doi și trei pentru crearea 
videoclipurilor participative în urma unui regulament de concurs.

- Munca colaborativă în grupuri mici în afara clasei, în curțile școlii, prin activități de filmare.

- Învățarea prin realizare prin realizarea de activități și videoclipuri direct de către elevi în afara școlii.

Instrumentar pedagogic  

Am sugerat utilizarea de imagini și tehnici bazate pe atelierul Erasmus + al proiectului nostru MOVIE din Scoția, 
la Glasgow de BashArt Creative în septembrie 2019, deoarece am avut o experiență „practică” folosind aceste 
tehnici. Așa că le-am modificat ușor pentru studenți, pentru a le testa și ele.
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Activități

Atelierul a fost programat în 3 sesiuni organizate după cum urmează:

- 1 primă sesiune introductivă pentru și cu elevi și profesori pentru a prezenta proiectul-concurs și tema 
Obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDGoals) așa cum au fost stabilite de UNESCO și UNICEF

- 2. O sesiune de atelier de prezentare a videoclipurilor filmate de BashArt Creative elevilor și profesorilor 
pentru a identifica aspectele video și etapele de pregătire ale unui audiovizual: pre-producție - producție – 
post-producție. De fapt, elevii au fost îndrumați să învețe tehnicile de tragere. În special, au folosit exercițiile 
de scriere pentru storyboard pentru a împărtăși idei despre SDGoal, apoi au făcut exerciții de fotografiere de 
20 ”și li s-au dat instrucțiuni scrise împreună cu tutoriale video în site-ul scoop It al proiectului MOVIE pentru 
editare și crearea video

- 3. O întâlnire pentru viziunea comună a videoclipului realizat, atât în vederea unei evaluări comune, cât și a 
prezentării lucrărilor realizate

Durata și planul de lucru / programul de lucru

Total trei (3) întâlniri și mai multe întâlniri orientate către tutori și e-mailuri pentru clarificări
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Evaluare

Feedback-urile participanților au fost colectate oral și în mesaje, nu într-un chestionar scris.

A fost subliniată necesitatea de a avea trei (3) participanți și mai mulți în grup.

Rezultatele monitorizării și evaluării 

Atât studenții, cât și profesorii au subliniat importanța primirii mai multor informații despre utilizarea editării și și-au 
dorit mai multe sesiuni de instruire.
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2.
 PROIECT DE  

SCURTMETRAJ LOST & 
FOUND
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Partner 

Bash Art Creative – Scotland

Grup țintă 

Ateliere JoInt pentru tineri din școala primară cu vârste cuprinse între 9-14 ani, lucrători de tineret și personal de la 
Wiston Lodge.

Wiston Lodge este un centru de dezvoltare a învățării pentru copii și adulți tineri.

Obiective 

Pentru a oferi ateliere de realizare a filmelor tinerilor și lucrătorilor de tineret folosind trusa de instrumente video de 
formare și să îi ajute să dezvolte un scurtmetraj creativ în timpul unui curs rezidențial de o săptămână.

- ateliere de lucru pentru a permite competența tehnică în utilizarea camerei și a echipamentelor de sunet.

- ateliere în limbajul filmului și tehnici vizuale pentru a crea efecte.

Sesiune de scriere creativă pentru a dezvolta nuvela. Explorează teme importante pentru grup. 

experimentare, prin exerciții de testare
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Obiective (CONT.) 

- Planificați și filmați filmul în echipă.

- Luați grupul prin etapa de pre-producție - producție până la post-producție.

- Să lucreze și să colaboreze în echipă

- Încurajează gândirea creativă pentru a dezvolta povești

- Dezvoltarea abilităților de povestire, povestiri, înregistrări de filme și audio.

- Creșterea abilităților tehnice pentru a permite personalului / tinerilor din centru să folosească echipamentul pentru 
a face filme viitoare cu grupurile lor.

- Creșteți încrederea în grup pentru a spune povești care sunt importante pentru ei.

- Încurajați încrederea prin performanță.

- Să gândească vizual pentru a exprima idei și teme. Să-și exploreze propria creativitate.
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Abordare metodologică - Atelier

- Atelierele au fost de ajutor în 5 zile continue, urmând metodologia învățării făcând și încurajând munca 
colaborativă în producția media

- Munca colaborativă în grupuri mici și mari. Grupurile erau formate din echipa Camera, echipa audio, echipa de 
dezvoltare a scripturilor

Fiecare grup individual are un facilitator care sprijină grupul pe tot parcursul procesului.

- Folosind fișe de instruire și dezvoltând story board-uri, grupul a lucrat în direcția unui obiectiv comun pentru zilele 
de filmare țintă.

- Folosirea unei combinații de frontale, urmată de abordarea prin învățare cooperativă prin practică.
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Activities  (Cont.)

Atelierele de 5 zile au avut loc în zile consecutive.

- Înainte de ateliere, grupului de tineri li sa cerut să prezinte idei pentru un scurtmetraj.

Condiția principală era că povestea trebuia să se bazeze în imediata vecinătate a Wiston Lodge și o lungime 
care putea fi filmată în două zile. (Credem că atelierele inițiale ar trebui să vizeze concentrarea în vecinătatea 
locală pentru a testa și realiza filme scurte. Acest lucru ajută la restricțiile de timp care pot exista. La un alt nivel, 
explorarea zonei permite conexiuni între producătorii de film și comunitatea de acolo .

Realizarea de filme poate stimula legături comunitare mai puternice.)

Din trimiteri, echipa de livrare a atelierului care a fost formată din Video Trainer principal, Dramă / Scriitor Tutor, 
3 asistent de asistență și personalul de la Wiston Lodge alege intrarea câștigătoare. „Pierdut și găsit” - o poveste 
despre intimidare și găsirea forței tale interioare. Această idee va fi apoi dezvoltată în scenariu scurt în timpul 
atelierului.

- Atelierele de lucru au fost structurate după cum urmează: 5 Zile - Luni - Vineri 10-15.

- Ziua 1. Introduceri - Discuții despre idei - 14 participanți
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Activities (Cont.)  

- Conduse de tineri și lucrători de tineret, grupurile s-au împărțit în grupuri. Aceasta a inclus scriitori, 
actori, aparat de fotografiat, audio și echipa de camere din culise. Fiecărui grup i s-au organizat ateliere de 
lucru pentru a dezvolta abilitățile specifice de scriere de scripturi, cameră, audio și performanță.

- Ziua 2. Script dezvoltat în continuare și finalizat.

Repetiții - Interpreții ar trece prin rânduri și vor discuta despre performanța lor. Echipele camerei își vor exersa 
abilitățile de filmare din atelierele de instruire și vor actualiza scenariul pentru planificarea filmărilor de a doua zi.

Ziua 3. Pregătirea pentru filmare ca echipă. Filmarea locațiilor interioare

Filmarea locațiilor exterioare

Ziua 4. Pregătirea pentru filmare în echipă

Filmarea locațiilor exterioare.
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Ziua 4. După-amiază - Editarea de grup cu sprijin

Ziua 5 - Editare de grup cu suport - Urmată de screening.

https://vimeo.com/267361705

Durata și planul de lucru / programul de lucru

Atelier continuu de 5 zile

Evaluare

Wiston Lodge a efectuat evaluarea cu toți tinerii, personalul și părinții după ateliere pentru a evalua proiectul și au 
fost colectate și împărtășite cu toți partenerii implicați.
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Rezultatele monitorizării și evaluării

Feedback-ul tuturor a fost în mod evident pozitiv și a însemnat foarte mult pentru grup. Filmul a fost selectat 
ulterior pentru a fi prezentat într-un festival de scurtmetraj pentru tineri.

‘Ce roller coaster uimitor de o săptămână!

„Ați fost cu toții uimitori. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, dăruire și răbdare impresionantă. ‘

„Copiii s-au distrat fantastic.”

‘Filmul este UIMITOR !!!!

Am fost uimit. ‘

‘Atât de frumos, profesionist, semnificativ.

Sclipitor!’
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Secțiunea 4
Profesori și părinți



- 68 -

2017 - 2021

Project ID: 2017 -1- PT01 – KA201- 035858

EDUCAȚIE MEDIA - Exemple Didactice

VREAU SĂ MERG 
ȘI EU LA ȘCOALĂ

(conștientizarea importanței incluziunii școlare)
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Partner

University of Oradea – Romania 

Grup țintă

- părinții copiilor cu nevoi speciale de educație.

- părinții copiilor înscriși în învățământul de masă.

- profesori care predau în învățământul de masă.

- profesori care predau în învățământul special.
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Obiective  

- își propune să evidențieze rolul profesorilor în educația de masă în incluziunea cu succes a copiilor cu 
diferite dizabilități.

-scopul este de a conștientiza importanța includerii copiilor cu CES

-sensibilizarea părinților cu privire la problemele de adaptabilitate ale copiilor cu nevoi educaționale speciale

- crearea de filme de scurt metraj care abordează problema incluziunii copiilor în educația obișnuită.

- înregistrarea rapoartelor scurte cu părinții ai căror copii au nevoi educaționale speciale

Abordare metodologică - Atelier

-Întâlnirile au avut loc în școlile din județul Bihor, pe baza metodelor învățate în acest proiect.

-Sedințele, la care au participat părinți și profesori, s-au bazat pe sesiuni demonstrative, dar s-au aplicat și 
metodelor de realizare a filmelor scurte, prin tehnicile învățate în proiectul Movie.

- Formatorii au avut rolul de facilitator al procesului
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Instrumentar pedagogic  

Am folosit și învățat publicul „5 secvențe de fotografiere”

- prezenta tehnică este detaliată în trusa pedagogică a Proiectului de film

- furnizăm acest instrument deoarece credem că această tehnică poate facilita învățarea ușoară, iar 
participanții au fost dornici să lucreze cu el.
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Activități

Atelierul a fost programat în 4 sesiuni organizate după cum urmează:

- 1 primă sesiune introductivă pentru părinți și profesori implicați în acest atelier pentru a-i familiariza cu 
proiectul și a răspunde curiozității lor. Sesiunea are, de asemenea, ca scop să vorbească despre problema 
incluziunii copiilor în școala generală, precum și despre dificultățile părinților în gestionarea procesului de 
incluziune.

- 2 sesiuni pentru prezentarea și experimentarea, prin exerciții de încercare, a etapelor de pregătire a unui 
audiovizual: pre-producție - producție - post-producție, folosind metodologia secvențelor 5 Shot. Părinților 
copiilor SEN li se cere să vorbească despre problemele lor cu acomodarea copiilor lor.

- părintelui copiilor înscriși în sistemul de învățământ de masă li s-a cerut să intervieveze celălalt părinte 
pentru a facilita comunicarea și observarea rezultatelor emoționale în procesul de incluziune

- 1 întâlnire finală care prezintă scurtmetrajele pe care le-au realizat și comentează despre importanța 
acceptării copiilor CES în școala obișnuită și, de asemenea, îi ajută să își alimenteze stima de sine în ceea 
ce privește progresul lor de acomodare.
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Durata și planul de lucru / programul de lucru

4 sesiuni - 1 pe săptămână

Evaluare

am colectat feedback-urile pe bază de chestionare și am discutat despre fiecare temă importantă pe care am 
abordat-o în acest curs

Rezultatele monitorizării și evaluării

Atelierul pe care l-am desfășurat a avut un impact pozitiv, atât pe tema abordată, cât și pe partea practică, care 
a fost la fel de educativă și creativă pe cât de emoțională. Toți cei prezenți au fost mulțumiți și dornici să participe 
la acțiuni viitoare de acest fel, pentru a-i ajuta să interacționeze, pentru a rezolva orice discrepanțe care ar putea 
apărea în procesul de incluziune a copiilor cu CES.
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Secțiunea 5
Elevi și părinți



- 75 -

2017 - 2021

Project ID: 2017 -1- PT01 – KA201- 035858

EDUCAȚIE MEDIA - Exemple DidacticeEDUCAȚIE MEDIA - Exemple DidacticeEDUCAȚIE MEDIA - Exemple Didactice

DEPISTEAZĂ
BULLY-INGUL
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Partner 

Cem – Italy 

Grup țintă

Atelier comun pentru copii și părinți din școala primară - 10-11 ani.

Obiective

- să sensibilizeze copiii și părinții la utilizarea conștientă a noilor tehnologii, în special a internetului și a rețelelor 
sociale, dar și a instrumentelor de filmare video

- să sensibilizeze copiii și părinții cu privire la subiectul Cyberbullying, prin utilizarea videoclipurilor ca mijloc de 
povestire

- să creeze abilități în domeniul filmării video, să le permită copiilor, viitorilor adolescenți, să utilizeze smartphone-
urile nu numai ca instrument ludic, ci și ca instrument de învățare și comunicare a conținuturilor semnificative
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Abordare metodologică - Atelier

- Întâlnirile se desfășoară într-un mod de laborator, prin metode participative, urmând metodologia învățării 
prin realizare și munca colaborativă pentru crearea videoclipurilor participative în grupuri:

- Munca colaborativă în grupuri mici și mari

- Învățarea prin realizare prin realizarea de activități și videoclipuri direct de către copii și părinți.

Formatorul are rolul de facilitator al procesului
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Instrumentar pedagogic  

Am folosit și sugerat „5 secvențe de fotografiere” - această tehnică este detaliată în trusa noastră pedagogică și 
furnizăm acest instrument pentru a-l testa și, de asemenea, deoarece, în opinia noastră, este ușor de predat și de 
învățat și este, de asemenea, foarte „captivant”.

Activități

Atelierul a fost programat în 5 sesiuni organizate după cum urmează:

- 1 prima sesiune introductivă pentru și cu copiii și părinții pentru a prezenta proiectul și tema

- 1 sesiune de atelier pentru și cu copii și părinți pe tema CYBER BULLYING: prin prezentarea unui caz real 
de intimidare cibernetică. Atât copiii, cât și părinții sunt ghidați să identifice aspectele și procesele care stau 
la baza relațiilor online negative

- 2 sesiuni pentru prezentarea și experimentarea, prin exerciții de încercare, a etapelor de pregătire a unui 
audiovizual: pre-producție - producție – post-producție, folosind metodologia „5 Shot Sequences”. Copiii sunt 
îndrumați să spună o poveste despre hărțuirea cibernetică, prin limbajul vizual în 5 secvențe și să învețe 
tehnicile de fotografiere.

- 1 întâlnire pentru viziunea comună a videoclipului realizat, atât în   vederea unei evaluări comune, cât și a 
prezentării lucrărilor realizate.



2017 - 2021

- 79 -Project ID: 2017 -1- PT01 – KA201- 035858

EDUCAȚIE MEDIA - Exemple Didactice

Durata și planul / programul de lucru al atelierului

5 întâlniri pe săptămână sau întâlniri pe o perioadă de două săptămâni

Monitorizare si evaluare

Feedback-urile de la participanți au fost colectate prin chestionare de calitate, cu răspunsuri cu alegere multiplă și 
deschise.

Rezultatele monitorizării și evaluării

Atelierul a primit o notă medie bună în special pentru partea privind abordarea practică și, de asemenea, pentru 
metodologia „5 Shot Sequences” care a rezultat ușor de învățat și de utilizat. Atât copiii, cât și părinții au subliniat 
importanța primirii mai multor informații despre utilizarea mass-media și și-au dorit mai multe sesiuni de instruire 
pe parcursul anului.
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https://movieproject.org/

https://www.facebook.com/Movies.and.Image.Education

www.youtube.com/movieproject 

movieprojecterasmus@gmail.com 

https://movieproject.org/ 
https://www.facebook.com/Movies.and.Image.Education 
http://www.youtube.com/movieproject  
mailto:movieprojecterasmus@gmail.com 

