Denumirea programului:
Educaţie media şi producţie video
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:
Dezvoltarea fără precedent a mass-media atât sub aspectul diversificării modalităţilor de
distribuire a mesajelor, cât şi a multiplicării tipurilor de mesaje transmise, a generat creşterea
exponenţială a consumului de media - copiii, adolescenţii şi tinerii fiind printre cei mai receptivi
consumatori. Aceste categorii de vârstă sunt cele mai influenţate de mass-media în ceea ce priveşte
alegerea modului de viaţă, practicarea unor hobby-uri, formarea atitudinilor, comportamentelor,
caracterului şi relaţionarea cu ceilalţi.
Având în vedere că în prezent, educaţia media în învăţământul se limitează la o dimensiune
ilustrativ-informativă, ca suport pentru activitatea didactică, este cu atât mai necesară formarea la
tineri a competenţelor de raportare la medii: de selecţie valorică, analiză şi raportare critică la
mesajele transmise. Dezvoltarea la tineri a acestor competenţe reprezintă aspecte esenţiale pentru
un comportament activ şi responsabil al acestora ca viitori cetăţeni, întrucât orice membru al
comunităţii trebuie să fie capabil să caute şi să utilizeze informaţia, să comunice liber, deschis, fără
teama confruntării cu o realitate pentru care nu este pregătit.
Cadrele didactice participante la acest program de formare, vor veni în întâmpinarea
tinerilor cu o serie de activităţi bazate pe producţie media, care să “deschidă” şi să apropie şcoala
de o societate în care mass-media este un factor important al educaţiei şi care lasă urme adânci în
memoria tinerilor, direcţionându-i adesea în direcţii polar opuse.
Cum într-o societate informatizată, educaţia nu trebuie să rămână în urmă, Casa Corpului
Didactic Mehedinţi vine în întâmpinarea cadrelor didactice cu programul de formare “EDUCAŢIE
MEDIA ŞI PRODUCŢIE VIDEO” conceput în urma participării a doi formatori C.C.D. Mehedinți
la un stagiu de formare profesională “Video education and production” în Berlin, Germania, în
cadrul proiectului nr. 2016-1-RO01-KA101-024197 - “Competenţe europene necesare în mileniul
III pentru dascălii Şansei a Doua”. Proiectul a fost implementat în Şcoala Gimnazială nr. 5 din
Drobeta Turnu Severin, în perioada 1.06.2016 - 31.08.2017, în cadrul Programului Erasmus+,
Acțiunea-cheie 1, Mobilitatea persoanelor - finanţat cu fonduri comunitare prin intermediul
Agenţiei Naţionale de Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate
În urma acestui program cadrele didactice vor fi capabile:
- să formeze la elevi o atitudine critică, selectivă faţă de avalanşa de informaţii oferite de massmedia.
- să utilizeze vocabularul de bază
- să identifice particularităţile diferitelor structuri comunicaţionale
- să prezinte elementele de cultură tehnică a noilor mijloace de comunicare
- să utilizeze aplicaţii de producţie media (Movie Maker şi VideoPad Video-Editor) pentru crearea
unui film educativ
Planificarea modulelor tematice
Modulul 1
Conceptul de educație practică prin intermediul instrumentelor media, (1 oră)
Ideea şi necesitatea introducerii educației media în curriculum, (1 oră)

Modulul 2
Elemente introductive în arta fotografică şi producția video digitală, (2 ore)
Utilizarea camerei video și editare video, (2 ore)
Tehnica de animaţie stop motion, (6 ore)
Introducere în producția de drama (Secret Handover/ transmiterea secretului şi teatrul ca instrument
unic pentru a explora și exprima sentimentele umane), (6 ore)
Modulul 3
Introducere în producția de film documentar, (2 ore)
Modalităţi de evaluare a activităților practice mass-media, (2 ore)
Încărcarea, partajarea și crearea de rețele specializate în materiale video online educative. (2 ore)
Calendarul programului:
Anul şcolar 2017-2018
Metode didactice și suport tehnologic:
Metode didactice: dialog, argumentare, expunere, dezbatere, brainstorming, studiu de caz, simulare,
ateliere de lucru, teatrul/drama, prezentări individuale și de grup.
Suport tehnologic: cameră foto digitală, PC și videoproiector.
Modalităţi de evaluare:
- portofoliu (fișe de lucru, materiale postate pe platforma Moodle);
- aprecierea portofoliului se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine,
Suficient, Insuficient).
Formatori: Prof. Cristea Melania Voichiţa
Prof. Răbonțu Carmen

