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PRELIMINARII
Scopul demersului didactic proiectat prin actualul curriculum este de a creşte gradul de
conştientizare a tinerilor cu privire la provocările lumii de azi şi problemele sociale actuale, precum
şi de a iniţia dezbateri, de a dezvolta gândirea critică şi de a formula întrebări şi opinii referitoare la
drepturile omului şi alte teme relevante. Curriculumul îşi propune, de asemenea, să promoveze o
înţelegere a proceselor globale care influenţează viaţa oamenilor în întreaga lume şi să cultive simţul
responsabilităţii, încurajând astfel implicarea în mod activ la soluţionarea problemelor curente, atât
la nivel local, cât şi la nivel mondial. Filmele selectate sporesc gradul de conştientizare în rândul
tinerilor, provocând întrebări şi îndemnând elevii să caute răspunsuri, trasând paralele cu viaţa lor şi
încurajându-i să-şi formeze propriile opinii. Curriculumul propune filme care reflectă lumea de
astăzi, fără a ţine morală audienţei. Filmul este un instrument prin care elevilor li se oferă experienţa
unei trăiri emoţionale şi a comunicării cu ceilalţi, făcând schimb de idei şi cultivând un grad mai
înalt de înţelegere reciprocă.
Caracteristicile filmelor proiectate în şcoli. Se propun filme documentare selectate, în mare parte,
din programul O lume de văzut. În general, au fost selectate filme în concordanţă cu materialul
didactic parcurs. Filmele sunt interesante şi captează atenţia elevilor. Documentarele propuse
stimulează gândirea şi aduc în prim-plan întrebările principale de care sunt interesaţi elevii.
Conform evaluărilor şi comentariilor, profesorii şi elevii au ajuns la concluzia că filmele
documentare proiectate în clasă dezvoltă spiritul civic, prin promovarea dialogului şi introducerea
unei dimensiuni globale în temele curriculare.
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REPERE CONCEPTUALE ALE DISCIPLINEI
« Filmul nu înlocuieşte lecţia, doar o completează şi acţionează ca un catalizator. »
Alexandru Solomon
Tinerii de astăzi sunt preocupaţi de viitorul lor şi dornici să se implice în activităţi care să le
stimuleze creativitatea şi exprimarea liberă. Motivaţia elevilor de a participa la acest curs vine din
curiozitatea şi dorinţa de a aprofunda teme mai puţin discutate în şcoală sau familie, dar şi din
nevoia de auto-cunoaştere şi dorinţa de a dobândi o experienţă practică. Ne propunem să dezvoltăm
sistemul educaţional în spiritul creativităţii, iar curriculumul dat este un proiect care provoacă
mintea şi curajul elevilor prin filme documentare şi dezbateri. Rezultatele cercetărilor din ultimii ani
validează

nevoia unor proiecte şcolare alternative care să stimuleze cunoaşterea critică a

problemelor de actualitate, în defavoarea gândirii stereotipice. Filmul documentar reprezintă o
formă alternativă de educaţie, o mareparte din programele de televiziune, dar şi din cinematografie,
din viaţa culturală, în general. Fiind foarte apropiat de producţiile cinematografice, filmul
documentar are o imagine bună şi este foarte apreciat în şcoli, care îl folosesc, spre exemplu, pentru
a se referi la un autor şi munca sa. Fiind în constantă evoluţie, filmul documentar foloseşte diferite
formate, inclusiv ficţiune şi scenaristică. Bazată pe situaţii reale, partea artistică a imaginilor este
subliniată de producătorul filmului prin alegerea cadrelor, luminii şi coloanei sonore. Dorim să
descoperim împreună avantajele utilizării filmului documentar în activitatea didactică şi pedagogică.
Pe parcursul demersului didactic proiectat de actualul curriculum, elevii se vor familiariza cu
modalităţile de descifrare a filmului documentar şi vor învăţa strategii de folosire a filmului la clasă
– pregătirea proiecţiei, vizionarea, exerciţii de descifrare a filmului (limbaj vizual, construcţie
narativă, subiect), stimularea dezbaterii pe teme sociale, culturale sau istorice. Filmul documentar
schimbă atitudinea şi comportamentul tinerilor, filmele vizionate şi dezbătute în mediul şcolar
deschid perspectivele liceenilor, contribuie la modificarea atitudinii şi comportamentelor lor cu
privire la problemele globale, cresc dorinţa de exprimare şi implicare civică. Propunem proiecţii şi
dezbateri în jurul filmelor documentare ce pun în discuţie drepturile omului, protejarea mediului,
discriminarea, diversitatea culturală, dezvoltarea economică etc. Proiecţiile şi dezbaterile stimulează
capacitatea critică, dorinţa de implicare civică, încrederea în forţă individuală de schimbare.
Implicarea în curs va duce la sporirea capacităţii de analiză critică a subiectelor de actualitate,
stimularea dorinţei de implicare civică şi creşterea încrederii în ideea de schimbare. Se va produce o
schimbare de perspectivă şi lărgirea viziunii asupra lumii. Tinerii vor deveni mai dornici să se
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implice în acţiunile sociale locale şi să-şi facă auzită vocea civică. Studiile în domeniu arată că elevii
sunt preocupaţi şi sensibilizaţi de câteva probleme specifice: echilibrul planetei, respectarea
drepturilor omului şi statutul minorităţilor etnice. 83% din respondenţi la un sondaj public recent au
considerat că echilibrul planetei este mai important decât exploatarea resurselor pentru confort
imediat. În acelaşti timp, 80% din tinerii expuşi la filme documentare au fost de acord că ”drepturile
omului nu sunt respectate în toate ţările” şi că este nevoie de acţiuni sociale care să reglementeze
situaţia.
COMPETENŢE CHEIE/TRANSVERSALE DEZVOLTATE ÎN CADRUL DISCIPLINEI
1. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)
2. Competenţe interpersonale, civice, morale;
3. Competenţe de comunicare;
4. Competenţe de învăţare în limba maternă;
5. Competenţeacţional-strategice;
6. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare etc.
Competenţa generală: COMPETENŢA SOCIOCULTURALĂ

DE CUNOAŞTERE /

ÎNŢELEGERE ŞI TRĂIRE A VALORILOR GENERAL-UMANE
COMPETENŢE SPECIFICE:


Vizionarea atentă a filmelor;



Analiza mesajelor şi valorilor transmise/promovate;



Comunicarea asertivă;



Valorificarea unor contexte culturale de abordare a problemelor actuale ale lumii
contemporane;



Manifestarea spiritului toleranţei şi al culturii păcii, a interesului pentru implicare civică;



Lărgirea viziunii asupra lumii şi a orizontului cultural.
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CONŢINUTURI RECOMANDATE
Număr de ore

Teme

(orientativ)
1. Introducere. Filmul documentar: istorie şi mesaje actuale

1

2. Copii din gara Leningradsky: Cum este să trăieşti în stardă. 3
Drepturile universale ale copilului
3. Haiduc. Copiii străzii în România. Soluţii

2

4. Zi liberă pentru Fardulah. Munca copiilor în lume. Drepturi, 3
dorinţe, visuri. Scara valorilor
5. Trebuie să auzi. Relaţiile în familie. Cum interacţionăm cu membrii 3
familiei. Învaţă-mă şi te voi învăţa. Acasă este cel mai bine. Vorbim
unii cu alţii?
6. Podul peste Wadi. Conflictul/Consolidarea încrederii. Tipuri de 3
conflicte. Prezentări teatrale
7. Skateistan: a locui şi a face skateboard în Kabul. Conflictul. 3
Acceptarea diferenţelor, Conflictul şi atitudinea civică. Puterea
spiritului uman
8. Doar pentru că te-am iubit. Violenţa în familie. Consilierea

3

psihologică
9. Lotte - Cum să fii bun. Implicarea copiilor în rezolvarea unor 3
probleme comunitare
10. Şapte lumânări. Atrocităţile celui de-al doilea război mondial. 3
Victimele Holocaustului
11. Cyber Seniori. Oamenii vîrstei a treia. Probleme şi soluţii

2

12. Ca un fluture. Copiii cu dizabilităţi. Soluţii pentru ameliorarea 2
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situaţiei acestora. Răbdarea şi perseverenţa
13. Pe bicicletă după libertate. Problemele migranţilor. Încadrarea lor în 2
societate
14. Lecţie de sinteză
Total

1
34 ore

SUGESTII METODOLOGICE de predare-învăţare
Curriculumul se va realiza prin utilizarea ghidului educaţional “O lume de văzut”. Materialul
de studiu este format dintr-un DVD cu 10 filme documentare (găsiţi DVD-urile ataşate de coperta
ghidului) şi 2 manuale metodologice pentru cadrele didactice. Ghidurile metodologice conţine
următoarele materiale didactice pentru fiecare documentar: sinopsisurile filmelor, capitole
informaţionale, care sunt prezentate în formatul Q&A (întrebări şi răspunsuri) şi trebuie să ofere
informaţia generală despre tema filmului, descrierea activităţilor specifice şi fişele de lucru pentru
activităţi. La început, puteţi găsi un set de sfaturi şi recomandări referitoare la lucrul cu filmele
documentare la lecţie şi lista metodelor interactive care pot fi utilizate în procesul predării. Aceste
filme şi activităţile conexe pun accent pe drepturile omului, prin următoarele teme principale:
drepturile copilului, relaţiile în familie, conflictul (consolidarea încrederii).
Materialul este conceput ca un ghid pentru cadrele didactice şi facilitează procesul de
înţelegere şi analiză a fiecărui film. Fiecare film şi materiale didactice (în special activităţile) au fost
testate în şcoli-pilot pentru a afla dacă activităţile selectate sunt adecvate şi contribuie la îndeplinirea
obiectivelor curriculumului.
Manualele îi ajută pe profesori să-şi pregătească proiectul de lecţie. Ele includ secţiuni care
sunt împărţite în conformitate cu filmele. Fiecare secţiune urmează aceeaşi structură, dar activităţile
sunt alese astfel, încât să existe o anumită flexibilitate pentru profesori, pentru a decide ce activităţi
să includă într-o anumită lecţie. Este important de menţionat că fiecare activitate a fost selectată în
mod special pentru a trata o anumită temă/film sau subtemă şi acestea sunt notate la începutul
descrierii activităţii. De asemenea, se conţin informaţii despre ceea ce ar trebui să se desfăşoare
înaintea proiecţiei filmului (de exemplu, o activitate „de încălzire“), dacă aceasta ar putea fi realizată
separat, sau dacă ar trebui să urmeze după o altă activitate. Mai mult decât atât, sunt oferite
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informaţii despre durata activităţilor, recomandări cu privire la alegerea subiectelor potrivite pentru
abordare, informaţii cu privire la obiectivul sau scopul activităţii, o descriere minuţioasă şi o fişă de
lucru (dacă este cazul). În plus, sunt incluse sursele după care a fost elaborat materialul de studiu,
recomandându-se şi alte surse, în cazul în care elevii sau profesorii sunt interesaţi de cercetări
suplimentare cu privire la acest subiect.
Ultima parte a manualelor conţine o listă şi o descriere a activităţilor generale de predare şi
învăţare, de exemplu: brainstormingul, lucrul în grup, hărţile conceptuale (mindmaps) etc. Acestea
sunt metode generale, care pot fi folosite în abordarea oricărui subiect. Iată de ce sunt prezentate
separat în manual. Este foarte important ca după vizionarea fiecărui film să urmeze o activitate sau
una dintre activităţile generale de predare sau învăţare, deoarece elevii pot avea dificultăţi la anumite
subiecte tratate în filme. De asemenea, este necesar să găsim o modalitate adecvată de a reda
gândurile şi sentimentele, în ideea de a-i ajuta pe elevi să obţină noi cunoştinţe.
Avînd caracter informativ şi formativ, disciplina se axează pe situaţii concrete de învăţare, cu
exemple din mediul familial, şcolar, social şiconţin diverse forme de activitate individuală, în
perechi şi în grup, inclusiv tehnici interactive de dezvoltate a gîndirii critice, structurate pe etapelecadru: evocare, realizare a sensului şi reflecţie, extindere.
Profesorului îi va reveni rolul de moderator, facilitator, avînd libertatea de a alege metodele
în funcţie de opţiunile elevilor, potrivite pentru o activitate sau alta. Fiecare temă poate fi utilizată ca
un subiect aparte, în funcţie de preferinţele şi opţiunile elevilor şi ale cadrelor didactice.
Sugerăm prevalarea ludicului, a energizantelor şi a diferitor tehnici de socializare a copiilor,
aşa încît comportamentul tolerant să fie însuşit în mod firesc, cu extrapolare în multiple contexte de
viaţă.
Cadrul ERRE, propus contribuie la sporirea calităţii procesului de învăţare. Experienţa a
demonstrat că sunt aspecte care pot fi îmbunătăţite. Una din ele ţine de o nouă etapă –
EXTINDEREA, care deja s-a încetăţenit, parţial, în mediul profesoral avangardist din lume şi din
Republica Moldova. Proiectarea extinderii de către profesori contribuie substanţial la
îmbunătăţireacalităţii predării, dar a influenţat puţin conştientizarea de către elevi a modelelor
proprii de învăţare.
În aşa fel, etapele ERRE sunt suplimentate cu 6 paşi exprimaţi în sarcini propuse elevului:
1. Implică-te! (EVOCARE)
2. Informează-te! (REALIZAREA SENSULUI)
3. Procesează informaţia! (REALIZAREA SENSULUI)
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4. Comunică şi decide! (REFLECŢIE)
5. Apreciază! (REFLECŢIE)
6. Acţionează! (EXTINDERE)
La etapa de EVOCARE una din cele mai importante sarcini pentru profesor este de a implica
elevul atît la nivel de acţiune cît şi la nivel de gândire. Implicarea activă este un context favorabil
pentru valorificarea experienţei anterioare a elevului, identificarea necesităţilor în raport cu ceea ce
urmează să înveţe şi, în baza lor, motivarea intrinsecă şi extrinsecă pentru învăţare. Iată de ce se
propun la fiecare oră sarcini pentru pasul Implică-te!
REALIZAREA SENSULUI ţine de lucrul cu informaţia nouă. Transmiterea, explicarea
informaţiei noi nu asigură pe deplin înţelegerea ei de către elev. În acest sens este important să se
menţină implicarea prin sarcini care ar facilita contactul cu informaţia nouă şi prelucrarea ei. Astfel,
la această etapă, elevii vor avea sarcini ce ţin de Informează-te! (prin lectură, ascultare activă) şi
sarcini ce ţin de Procesează informaţia! (reproducerea, traducerea, interpretarea, aplicarea, analiza
materialului nou).
REFLECŢIA este o etapă foarte importantă în învăţare, fiind axată pe formarea atitudinilor,
ceea ce condiţionează schimbări comportamentale. La această etapă elevilor li se propun sarcini
pornind de la 2 caracteristici importante ale reflecţiei în procesul de învăţare:
-

menţinerea implicării prin schimb sănătos de idei şi aceasta se asigură prin pasul
Comunică şi decide! (în unele situaţii acest pas este aplicat şi la etapa de realizare a
sensului);

-

formarea şi exprimarea atitudinilor care facilitează restructurarea schemelor
cognitive iniţiale prin pasul Apreciază!, pregătind elevii pentru noi abordări
comportamentale.

În cazul cînd procesul de învăţare se finalizează aici există riscul că modelul comportamenal
neexersat va fi uitat şi nu va deveni o reacţie firească a elevului în alte contexte, cu alte cuvinte nu se
va transforma în competenţă. Pentru a minimaliza acest risc, se propune etapa de EXTINDERE şi
sarcinile ce ţin de Acţionează!. Astfel, elevul are posibilitatea de face un transfer de cunoaştereşi a
aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare autentice, dezvoltîndu-şicompetenţe, care devin pe
parcurs modele comportamentale obişnuite.
Elevul care învaţă în baza metodologiei propuse îşi conturează un stil propriu de învăţare,
care îl ajută să atingă noi performanţe.
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Procesul de învăţare este mai bine înţeles de către elev şi el are şansa de a fi realmente un
partener adevărat pentru profesor, acceptîndu-l şi el ca partener. Cu alte cuvinte, centrarea pe elev se
produce inclusiv la nivel metodologic, ceea ce este deosebit de important, inclusiv în educarea
toleranţei.

SUGESTII DE EVALUARE
Evaluarea în cadrul cursului opţional va avea ca scop stabilirea relevanţei activităţilor
desfăşurate în baza proiectării filmelor şi a discuţiilor ulterioare, precum şi a formării unor
competenţe socioculturale de cunoaştere / înţelegere şi trăire a valorilor general-umane promovate
în cadrul cursului.
Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a
comportamentului, interviul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, jurnalul de lectură etc.) care
permit evaluarea reacţiilor, a învăţării şi a comportamentului elevilor.
Proiectul reprezintă un produs, care are la bază o cercetare teoretico-practică amplă şi de
durată. Realizarea unui proiect începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru,
eventual şi prin începerea rezolvării acesteia şi se continuă pe o perioadă de câteva zile sau
săptămâni, în care elevul are consultări cu profesorul. După finalizarea proiectului, acesta este
prezentat de către autor/autori în clasă, în faţa colegilor, evidenţiindu-se rezultatele obţinute şi
importanţa lor.
Portofoliul ca instrument de evaluare longitudinală a elevilor conţine o colecţie de
informaţii referitoare la rezultatele sale şcolare şi la produsele activităţii sale: lucrări scrise; notiţele
din clasă; rapoarte ale unor investigaţii; teme scrise efectuate acasă; chestionare; teste; fişe de
activitate practică; referate, postere, CD-uri, casete video ş.a.m.d.
Scrisoarea este o adresare directă unui personaj de film sau oricărei personalităţi ce poate
avea tangenţă cu activităţile didactice desfăşurate în clasă, care scoate în evidenţă sentimentele trăite
de elev, necesitatea unei intervenţii sau oricare manifestare de empatie a elevului.
Sondajele sunt un instrument prin care se cer opiniile membrilor comunităţii în privinţa unui
subiect, a unei politici etc. Sondajele nu sunt un instrument de luare a deciziilor, dar numărul de
opinii exprimate de o parte sau alta nu poate conduce la formarea unei opinii, atitudini personale.
Jurnalul reflexiv - reflecţii personale în baza textelor citite.
Cursul opţional Educaţie prin film presupune formarea şi dezvoltarea unor competenţe
direct corelate cu nevoile şi oportunităţile vieţii cotidiene şi evaluabile pe întreg parcursul vieţii.
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