Programul pentru un atelier de lucru pe marginea materialelor video
de scurtă durată (90 de minute)
Concept cheie:
- Producerea unor materiale video explicative de scurtă durată (maximum 30 de minute) prin
intermediul unor mijloace simple
Producerea de materiale video explicative favorizează un proces de reflecție privind propriile resurse
și experiențe de lucru.
Materiale:
1 telefon mobil inteligent/flip camera pentru o grupă de 2-3 persoane
1 calculator personal dotat cu software de vizionat materiale video și acces la internet
Fișe de lucru
IMPORTANT: Atelierul de lucru pentru materialele video este unul scalabil. Într-o primă etapă, pentru
un atelier de lucru de foarte scurtă durată, nu este necesar un instrument de editare a materialelor
video nu este necesar. Materialul video complet va fi înregistrat secvență cu secvență conform
ordinii corespunzătoare. O altă variantă o constituie filmarea dintr-o singură bucată, prin intermediu
căreia întregul material video este realizat dintr-un singur cadru.
Durata: 90 de minute.
Conținutul materialelor video:
Temele abordate în cadrul materialelor video pot fi selectate de cursanți sau de profesori. Unii
profesori preferă să le solicite studenților să vină cu o idee de temă pentru materialul video, pentru
a-i motiva. Cu toate acestea, recomandăm utilizarea tematicilor pre-selectate de către profesori din
mai multe motive: a) evitarea ambiției exagerate a unor cursanți, b) o mai bună legătură cu
curriculum-ul.
Asigurarea calității:
Unii profesori se îngrijorează cu privire la calitatea conținutului produs. În această situație, obstacolul
poate fi depăşit dacă alcătuirea grupelor se face cu atenție. Profesorul grupează un cursant bun, care
cunoaște mai bine tematica, cu doi cursanți care sunt mai puțin implicați.
Cu toate acestea: procesul de filmare asigură existența mai multor roluri (cameraman, actor) pentru
fiecare persoană din clasă. De cele mai multe ori, cursanți cu cele mai bune rezultate nu sunt cei care
se descurcă cel mai bine în fața unei camere de filmat.

Astăzi veți produce un material video explicativ. Puteți exemplifica o sarcină de lucru sau un concept
abstract de la locul dumneavoastră de muncă.
Exemple pentru materialele video
a) Cum să te speli pe mâini
b) Cum să transferi un pacient de pe pat într-un scaun cu rotile
c) De ce trebuie să se țină seama când se administrează medicamentația unui pacient
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Introducere
Durata: 5 minute
Materialele video de scurtă durată pot fi folositoare în mai multe situații:


În contextul accederii într-o meserie pot fi folositoare pentru o mai bună cunoaștere a
viitorului loc de muncă sau a profesiei respective



În formarea profesională pot ajuta la înțelegerea mai profundă a procesului de lucru sau a
unui produs nou, prin vizionarea acestora



Producerea unui material video poate ajuta la mai buna înţelegere a acțiunilor întreprinse de
o persoană în filmul respectiv

Dezbateți următoarelr întrebări:
Ați urmărit vreodată un material video pentru a învăța/înțelege mai bine un anumit lucru?
Ați mai produs până acum un material video?
Care material video v-ar interesa din perspectiva muncii dumneavoastră? Ce subiecte considerați că
trebuie exemplificate prin imagini pentru cei care se pregătesc în deprinderea acestei meserii?

Moderați dezbaterea.

Producerea unui material video explicativ.
Durata: 45 minute
Teme:
Produceți un material video explicativ de scurtă durată. Materialul video trebuie să aibă o
durată maximă de 3 minute.
1) Discutați pe grupe despre cum ați dori să filmați un anumit subiect.
2) Utilizați fișa de lucru pentru a schița un scenariu ilustrat (storyboard) care să vă ajute să
realizați cu succes producerea materialului video. Acesta presupune trecerea pe hârtie a
lucrurilor pe care doriți să le filmați exact în ordinea în care vor fi ele reproduse.
3) Filmați cadrele în ordinea menționată mai sus.
Formați grupe de 2-3 cursanți. Furnizați sprijin grupelor de cursanți pe parcursul etapei de realizare a
scenariului ilustrat (storyboard) și în etapa de producție. Subliniați faptul că scopul exercițiului nu
este producerea unor materiale video perfecte, ci a unor materiale video care prezintă elementele
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cele mai importante. Fiți atenți la gestionarea timpului. Fiți consecvenți în timp ce îi ajutați să treacă
de la o etapă la alta.
Etape posibile: (durata în minute):
- stabilirea grupelor (5)
- identificarea subiectelor (10)
- story board-ul (scenariul ilustrat) (10)
- înregistrarea propriu-zisă (20)

Materiale de studiu
- Vimeo videoschool - http://vimeo.com/videoschool/101

Sugestii pentru filmare
‣
‣
‣
‣

Nu întoarceți camera de luat vederi şi nu o purtaţi pe cap
Evitați luminarea din spate
Fără panoramare rapidă. Dacă se doreşte un cadru panoramic – unde?
Fiți atenți la momentul de începere și de finalizare a unui cadru (este mai bine să filmați cu câteva
minute în plus decât să rămâneţi cu mai puțin material)
‣ Verificați bateriile și dispozitivele de stocare înainte să începeți filmarea
‣ Nu schimbați cu rapiditate cadrul/imaginea
□ Nu filmați la o distanță prea mare de locul în care se desfăşoară dialogul între personaje (prea mult
zgomot de fundal)

Dezbatere și reflecție
Durata: 30 minute
Acordați atenție caracteristicilor conținuturilor generate de utilizatori:
‣ materialele video care au fost filmate de un singur cursant sau o grupă pe parcursul orei de curs nu
reprezintă resurse educaționale profesionale. Greșelile și inadvertenţele sunt permise și pot fi
utilizate ca bază de pornire pentru dezbatere.
‣ înregistrarea este un proces care rămâne neterminat. Înregistrarea este un proces de învățare și
încurajează un proces de învățare axat pe un subiect specific.
Moderați dezbaterea.
Vizionarea materialului video
- transferați materialele video într-un dosar pe un calculator personal. Selectați programul VLC –
Media Player. Deschideți dosarul cu ajutorul programului VLC media player pentru a putea viziona
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toate cadrele pe rând. Dacă cunoașteți calea de acces puteți să efectuați aceleași etape direct de pe
dispozitivul de înregistrare.
- IMPORTANT: testați acest proces înainte de seminar pentru a vă asigura că puteți să rulați aceste
materiale video.

Cum vi s-a părut procesul? Înregistrarea realizată v-a ajutat să aprofundați informațiile cu privire la
tema aleasă? Cum vi s-a părut experiența de a viziona materialele video create de colegii
dumneavoastră?
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Program pentru un atelier de lucru intensiv
Durata: 3 x 3 ore, în total 9 ore
Atelierul de lucru I: Pregătire, Idee, Scenariu ilustrat (storyboard)
De adus
Camere de filmat (asigurați-vă că sunt încărcate), fișa de scenariu ilustrat (storyboard), computer
portabil, exemple de materiale video

Partea 1: Introducere (20 de minute)


Prezentarea persoanelor



Prezentarea proiectului



O scurtă rundă de prezentare a experiențelor anteriore în domeniul filmărilor

Partea a 2-a: alcătuirea echipelor, colectarea ideilor (40 de minute)


Discutați ideile preliminare, arătați exemple, reflectați asupra experiențelor actuale la locul de
muncă sau pe tema curricumului.



Alcătuirea echipelor și sesiune de asalt de idei (brain storming), sunt prezentate
subiectele/temele și au loc discuții legate de fezabilitate acestora.

Întrebări care privesc fezabilitatea
Locația aleasă pentru filmare,
Persoane implicate (pacient real/actor)
Echipamentul necesar
Aviz pentru filmarea în locație/persoanei respective etc.
În această etapă este necesară o strânsă interacţiune cu profesorul.

Partea a 3-a: Crearea scenariului ilustrat (storyboard) (105 minute)


Introducere în crearea unui scenariu ilustrat (storyboard) (15 minute)



Activitate de grup: scenariul ilustrat (storyboard-ul) (60 de minute)

o

Împărțirea pe grupe de lucru: cine și ce rol va avea, cine va filma etc.



Lista activităților de îndeplinit: unde să aibă loc filmarea, ce tipuri de materiale sunt necesare



Prezentarea scenariilor ilustrate (30 de minute)
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Partea a 4 a: Ce urmează (15 min)


Ce urmează

Important:
Amintiți-le cursanților să aducă la ei tot echipamentul necesar pentru următoarea etapă
Locația de filmare,
Persoane implicate (pacient real / actor)
Echipamentul necesar
Aviz pentru filmarea în locație/persoanei respective etc.
Utlizarea telefoanelor mobile:
Dacă doriți să utilizați telefoane mobile pentru realizarea înregistrării, amintiți-le cursanților să
verifice dacă au suficientă baterie, capacitate de stocare și să aducă un cablu de transfer USB .


În această etapă este necesară o stânsă interacţiune cu profesorul

Atelierul de lucru II: filmarea
Partea I: Familiarizarea cu camera de filmat, 15 minute alocate pentru o filmare de verificare, 15
minute alocate pentru vizionarea materialului video (30)
Partea 2: Prezentarea scenariilor ilustrate (storyboard-urilor), idei cu privire la echipamentele și
decorurile necesare (coordonare pentru utilizarea decorurilor și a echipamentului) (30 de
minute)
Partea 3: Filmarea (90)
Partea 4: Discuții cu privire la experienț filmării (30)

Amintiți-le cursanților să ia notițe după fiecare cadru filmat cu privire la calitatea/problemele
întâmpinate. Dacă o sercvenţă este filmată de mai multe ori, acest lucru ajută la stabilirea versiunii
finale.
În plus, dialogurile din secvenţa care va fi utilizată pentru versiunea finală a filmului pot fi transcrise
pentru a crea un reproducere exactă a conţinutului filmării. Această transcriere reprezintă baza
pentru cursul de limbă străină.
Utilizarea telefoanelor mobile:
Asigurați-vă că după filmare ați transferat fișierele video de la fiecare grupă pe calculatorul
dumneavoastră.
Pentru atelierul de lucru III, s-ar putea să fie nevoie să convertiţi fișerele de pe telefonul mobil într-un
format nou. Verificați dacă fișierele de pe telefonul mobil pot fi adăugate în instrumentul de editare
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utilizat în cadrul atelierului de lucru III. Trebuie să verificați fiecare format în parte. De exemplu,
programele de realizare a materialelor video care operează sub platforma Windows permit de cele
mai multe ori editarea fișierelor doar în formatul *. wmv.

Atelier de lucru III: Montarea materialului video
Partea 1: Prezentare introductivă a procesului de montare a materialului video (30)
Partea 2: Realizarea montajului video pe grupe de lucru (90)
Partea 3: Prezentarea versiunilor finale (60)
Verificați progresul înregistrat la nivelul întregului proces de lucru cu câteva zile înainte.
Asigurați-vă că:
Software-ul care va urmează să fie utilizat este instalat pe fiecare calculator în parte.
Se poate realiza transferul fișierelor video de pe dispozitivul de înregistrare pe calculator (ați putea să
transferați fișierele în prealabil și să asigurați calculatoare care au deja fișierele stocate)
Folosiţi cunoștințele de utilizare a computerelor din rândul cursanților: aflați cine are deja experiență
în utilizarea instrumentelor de editare și rugați-i pe aceștia să își ajute colegii.
Amintiți-le cursanților să folosească procese de editare simple: fără tranziții dificile de la o scenă la
alta, fără narațiune complexă. Dacă o grupă vă solicită să realizeze un proces complex de montaj (iar
dumneavoastră nu știți cum să faceți acest lucru ), spuneți-le că nu este posibil și rugați-i să
găsească o modalitate mai simplă de realizare a montajului.
Coloană muzicală:
Cursanților le place să însoțească materialelor video cu o coloană muzicală. S-ar putea să fie necesar
să puneți la dispoziție pe fiecare calculator un dosar care să conțină pasaje muzicale pentru care s-au
achiziționat licențele de utilizare.
Asigurați-vă că ați explicat cursanților regulile de menționare corespunzătoare în generic a sursei
materialelor utilizate.

Observații generale
Dezvoltarea scenariului ilustrat (storyboard-ului) și filmarea propriu-zisă se pot realiza în afara sălii
de clasă. Pentru elaborarea scenariului ilustrat (story board-ului), poate fi necesară obținerea unor
sugestii de la profesorul de specialitate.
Dacă filmarea are loc în sala de clasă, adăugați 30 de minute în programul atelierului de lucru I
pentru filmarea de probă (15 minute pentru filmarea în clasă, 15 minute pentru vizionarea filmelor)
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Program pentru atelierul de lucru pe tema subtitrării
Observații generale

Atelier de lucru: Subtitrarea
Partea 1: Traducerea transcrierii materialului video (30)
Partea 2: Realizarea subtitrării materialelor video în grupe de lucru (90)
Partea 3: Corectură comună
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