Revista de Pedagogie • LXIII • 2015 (1)

85

EDUCAŢIA PRIN FILM – TEORIE ŞI PRACTICI

Prof. Cristian Răducanu*
Rezumat
Articolul susţine promovarea educaţiei prin film în cadrul reformei curriculumului
oficial, ca formă a educaţiei multimedia, luând ca puncte de reper şapte
premise ale teoriei constructiviste a învăţării pe care educaţia multimedia le
satisface: autenticitatea învăţării, vizibilitatea învăţării, competenţe de gândire
de ordin superior, învăţarea prin metafore, transdisciplinaritatea, finalitatea
morală a educaţiei şi autoreglarea progresului de învăţare. Impactul filmului în
educaţia elevilor este relevat de rezultatele unui sondaj de opinie. Patru aplicaţii
privind studiul istoriei din perspectiva subiectivă a filmului sunt oferite ca
exemple de facilitare a înţelegerii şi învăţării de cunoştinţe istorice, valori şi
atitudini civice, prin intermediul educaţiei cinematografice.
Cuvinte-cheie: educaţia cinematografică, constructivism, evaluare autentică,
învăţare prin proiecte, reforma curriculumului integrat.
Abstract
The article is advocating that film education, and more generally multimedia
education, should be an important part of the reform of the written curriculum
in Romania. Film education is analyzed based on seven principles of the
constructivist theory of learning: authenticity, visibility, high-order thinking
skills, learning through metaphors, trasfer of learning competences across
disciplines, moral purpose of education and self-regulation of the learning
process. In support of the value of cinema in education the article presents
the results of a survey administered to music college pupils, as well as four
work sheets used in teaching history knowledge, cultural values and civic
attitudes assisted by film.
Keywords: film education, authentic assessment, constructivism, project
based learning, the reform of the integrated curriculum.
1. Teoria educaţiei prin film
1.1. Argumente în favoarea educaţiei prin film
Filmul are calitatea de a ne emoţiona, de a prezenta ca document evenimente
istorice, de a ne învăţa despre greşelile trecutului şi de a oferi soluţii subiective
problemelor morale puse de istorie. Ne-am propus să ne documentăm privind
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tehnica cinematografului şi să înţelegem din interiorul universului filmic în ce
constă puterea de atracţie şi convingere a filmului asupra maselor, să
răspundem ştiinţific la întrebarea „cum poate preda filmul istoria?”.
Putem imagina o lume prezentă şi viitoare fără comunicare digitală? Mai
avem oare nevoie de divertisment prin cinematografie, de viziuni regizorale
care să ne răstălmăcească sensurile acţiunilor umanităţii? Întrebări retorice,
desigur.
A înlocuit filmul lectura cărţilor, va substitui tableta în cursul unei generaţii
hârtia de pe care învaţă încă elevii noştri? Poate că răspunsul este afirmativ:
mulţi deplâng deja moartea culturii, generalizarea analfabetismului. Probabil
că au dreptate, judecând după rezultatele catastrofale de la Bacalaureat.
Sau poate greşesc. Din poziţia de autor al unui volum considerabil de materiale
didactice şi de executant al unui efort zilnic în serviciul elevilor nu pot accepta
verdictul agonizant. Văd că elevii mei sunt în stare de performanţe în
comunicarea digitală pe care generaţia mea, formată imediat după căderea
dictaturii, şi cele mai vechi nu şi le imaginau, şi nu sunt singur în exprimarea
acestei constatări1. Tehnica informaţională a evoluat rapid în numai două decenii
şi permite educabililor o mult mai mare conectivitate între cunoştinţe. Mare
parte a progresului cunoaşterii în perioada recentă provine din utilizarea ştiinţei
computaţionale în descifrarea mecanismelor gândirii, memoriei şi învăţării.2
Mă bucură că învăţ de la elevi să folosesc programe de editare imagine, dar şi
când aflu că ei descoperă informaţiile care îi pasionează din consultarea a
numeroase surse de pe internet. Mulţi dintre elevi se autoeducă în cunoaşterea
digitală din curiozitatea şi nevoia de a utiliza aparatură electronică şi softuri
multimedia de ultimă oră . Domeniile şi aplicaţiile la care au acces elevii în
era digitală sunt nenumărate.
Filmul este un comentariu despre evenimente şi viaţă. Prin comentariul
exprimat într-un mod convingător cu ajutorul mijloacelor sonore şi vizuale,
cinematografia i-ar putea răpi elevului libertatea să gândească asupra gradului
de adevăr al celor constatate. Rostul educaţiei cinematografice este acela de
a-l învăţa pe elev să emită judecăţi de valoare, într-un mod pro-activ avizat
ştiinţific şi măsurabil. Prin încărcătura emoţională pe care o poartă cu sine,
filmul îl face şi pe cel mai refractar dintre elevi să aibă dorinţa de a se exprima,
aşa încât să uite inhibiţiile intelectuale sau afective.
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În timpul proiectării filmului, indiferent de nivelul lor, elevii participă trup şi
suflet la acţiune, la împărtăşirea de sentimente şi informaţii. Neaşteptat, prin
vizionarea filmului clasa practică deschiderea la comentariu, îşi formează
deprinderea de a avea opinii. Limbajul fimului nu este doar direct, ci şi sugerat.
Sugestia îl familiarizează pe elev cu gândirea deductivă şi inductivă, asociativă,
creativă, laterală.3
1.2. Locul filmului potrivit unui sondaj despre preocupă rile şi educaţia
elevilor
Aplicarea metodei de învăţare prin film la Colegiul Naţional de Muzică „George
Enescu” a dus la progresul elevilor, care, altfel, nu manifestau interes pentru
istorie. Rezultatul a fost posibil prin efortul profesorului de a redacta fişe şi de
achiziţionare a aparaturii necesare proiecţiilor la clasă. În timp, a crescut
numărul de ore în care am făcut apel la film ca material didactic. Elevii apreciază
filmul pentru valoarea sa informativă, nu doar pentru componenta puternică,
inerentă, de divertisment. Prin film, ei simt că trăiesc în pielea personajelor,
reconstituie vieţi şi epoci. Faţă de adultul tarat de probleme, copilul şi
adolescentul se bazează pe fecunditatea imaginaţiei şi credinţa în
verosimilitatea imposibilului, părându-i că prin film utopia devine posibilă.
Un studiu realizat în martie-aprilie 2015, în rândul elevilor din clasele V-XII ale
Colegiului Naţional de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, a scos în
evidenţă preferinţa repondenţilor în proporţie de 100% pentru filmul de ficţiune.
În funcţie de genul filmelor vizionate, elevii au optat pentru filmul de ficţiune
ştiinţifico-fantastic (49% din totalul repondenţilor), iar la categoria documentar
– pentru documentarul pe teme de istorie (64% dintre repondenţii care aleg
documentarul pentru petrecerea timpului liber). Pe locul doi se află filmele de
investigaţie, poliţiste (33% din totalul repondenţilor) urmate, la mică distanţă,
de dramatizările unor evenimente istorice, în special cronici de ră zboi (28%
din totalul repondenţilor). Între documentarele istorice cel mai mult atrag atenţia
elevilor cele dedicate dictatorilor (45% dintre repondenţii care apreciază
documentarul), precum şi acelea despre tehnici şi strategii de ră zboi (35%).
Sondajul amintit a presupus completarea, la domiciliu, a unui chestionar printat
pe teme legate de preocupările şi satisfacţia referitoare la învăţătură a
repondenţilor cu vârste cuprinse, în momentul înregistrării în baza de date,
între 11 ani şi 6 luni şi 19 ani şi 4 luni. Analiza chestionarelor a scos în
evidenţă că interesul pentru film relativ la alte moduri de divertisment este
mare în rândul repondenţilor, plasându-se pe locul trei – după jocul pe calculator
şi ieşirile cu prietenii – la vârsta gimnazială, şi pe locul doi, după postarea pe
reţelele de socializare, la elevii de liceu.
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Din cei 224 de elevi care au participat la chestionar 78% preferă informarea
prin film în locul celei prin lectură, ca principală motivaţie pentru dobândirea
unui acces mai facil la informaţie (46% dintre ei) sau economisirea de timp
pentru alte activităţi (16% dintre ei). Un procent de 31% din totalul repondenţilor
au fost stimulaţi de vizionarea unui film să confrunte informaţiile cu alte surse,
cum ar fi paginile web (48% dintre ei), discuţiile cu părinţi sau alte cunoştinţe
(26% dintre ei), reviste de popularizare (14% dintre ei) sau lucrările de
specialitate tipărite (12% dintre ei).
În ceea ce priveşte aportul filmului la uşurarea învăţării, atât genul ficţional,
cât şi documentarul sunt apreciate, în funcţie de tematică, pentru modul
interesant de prezentare a informaţiilor: filmul ştiinţifico-fantastic este căutat
pentru posibilitatea de a vizualiza tehnica viitorului (62% dintre repondenţi),
iar filmul de investigaţie pentru modul ingenios de rezolvare a misterelor (51%
dintre repondenţii care apreciază acest gen de film).
Filmele de ficţiune şi documentarele pe teme de istorie sunt considerate utile
de elevi pentru înţelegerea şi memorarea episoadelor din istorie, în special
pentru claritatea ilustrării evenimentelor (36% dintre repondenţii care preferă
filmul istoric), apoi pentru noutatea informaţiei (32% dintre repondenţii care
preferă filmul istoric), pentru originalitatea explicaţiilor (22% dintre repondenţii
care preferă filmul istoric) şi pentru lă murirea unor curiozităţi personale (8%
dintre repondenţii care preferă filmul istoric). Întrebaţi dacă au căutat filme
istorice după tematica studiată la şcoală sau după preferinţele personale,
numai 19% dintre repondenţi au optat pentru prima variantă de răspuns. Acest
fapt demonstrează preocuparea spontană, nedirijată, a elevilor pentru filmul
istoric, preocupare ce trebuie să fie capitalizată în educaţia curriculară formală
sau informală .
Despre profilul intelectual şi stilul de învăţare al spectatorului elev al filmelor
pe teme de istorie, chestionarul arată diferenţierea focusului în funcţie de gen.
Precizăm că la acest capitol al chestionarelor răspunsurile au putut fi multiple.
Astfel, fetele preferă să descopere costumele de epocă (49% dintre repondenţii
de sex feminin care apreciază filmul istoric), aspecte legate de caracterul
personajelor istorice – slăbiciuni, calităţi, dileme (28% dintre elevele care
apreciază filmul istoric), episoade istorice cunoscute (22% dintre elevele care
apreciază filmul istoric), relaţia dintre personaje (20% dintre elevele care
apreciază filmul istoric), dificultăţile depăşite de personaje (18% dintre elevele
care apreciază filmul istoric), strategii militare folosite în epocă (12% dintre
elevele care apreciază filmul istoric). Băieţii, în schimb, sunt interesaţi în
primul rând de strategiile militare (43% dintre repondenţii de sex masculin
care obişnuiesc săvizioneze film istoric), armament, aviaţie, nave, tehnici de
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luptă (41% dintre băieţii care urmăresc film istoric), lupta pentru putere (32%
dintre băieţii care consumă film istoric), evenimente istorice renumite (26%
dintre băieţii care consumă film istoric), efecte speciale (24% dintre băieţii
care consumă film istoric), caracterul personajelor (16% dintre băieţii care
consumă film istoric).
De remarcat că bătăliile ocupă locul întâi ca tip de episod istoric cunoscut pe
care băieţii doresc să îl vadă ilustrat în film, în 78% din cazurile în care ei au
optat pentru acest tip de focus, în timp ce fetele preferă carierele personajelor
celebre din istorie, în 55% din cazurile în care elevele au ales acest tip de
focus. În fine, atât fetele, cât şi băieţii, dat fiind profilul şcolii, sunt atenţi în
proporţii apropiate la coloana sonoră (71% fetele şi 65% băieţii).
1.3. Puncte slabe: educaţia cinematografică în curriculumul oficial
românesc
Evitând să se ridice la înălţimea oportunităţii oferite de apetenţa publicului
tânăr pentru film, şcoala românească se află în impas. Încă amână să facă
pasul adaptării ofertei şi metodelor sale educaţionale la capacitatea şi nevoile
copiilor şi tinerilor de astăzi. Sistemul şcolar românesc actual constată că
elevii nu mai învaţă, că a crescut rata de abandon şcolar4, pe când în Europa
Comisia Europeană salută regresul ei.5 Ce li se cere elevilor să înveţe în
România lui 2015? La istorie cel puţin, pentru că este materia pe care o
predau: cuvinte pe hârtie. Pentru elevi ele nu par să mai aibă sens.
Trebuie acceptat că o soluţie simplă este cea mai bună: digitizarea modului
de învăţare cere digitizarea modului de predare şi a materialelor, a tehnicilor
de lucru, deocamdată rămase în secolul al XIX-lea. Capacitatea noii generaţii
de adaptare la era informaţională trebuie privită ca oportunitate, ocazie pentru
lansarea unui sistem educaţional viu, flexibil, atractiv, angajat efectiv în studiu
şi cercetare, nu o simplă reflectare a unor principii învechite.
Constat direct din lucrul cu filmul la orele de istorie şi educaţie civică modul în
care această metodă asigură acoperirea unor cantităţi de informaţie largi şi
înţelegerea mai bună a tematicii istorice. Contribuţia cea mai firească a şcolii
este de a educa pe baze ştiinţifice, în mod sistematic şi creativ capacitatea
tuturor elevilor de a descifra „culisele” fabricării filmului, pornind de la premisa
că alfabetizarea în limbajele noi ale cinematografului şi comunicării multimedia
este paşaportul adolescentului către upgradarea creativităţii, inteligenţei,
democraţiei şi prosperităţii.
Desigur, vor fi mulţi oficiali şi profesori care vor nega importanţa educaţiei prin
film. Probabil că înlocuind denumirea de „film” cu o altă sintagmă, în cazul
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cititorului sceptic am putea evita formarea impresiei că încurajăm confundarea
pregătirii şcolare cu o activitate socotită exclusiv de divertisment, o artă
superficială şi cu expunere facilă a conţinutului ei. Dimpotrivă, scopul alfabetizării
cinematografice şi digitale este de a stimula în rândul profesorilor încrederea
că îndeplinesc prin performanţa lor pedagogică unică rolul de formatori ai unei
noi generaţii potenţial rafinate, spirituale şi cultivate, prin stimularea la elevi a
curiozităţii pentru studiu autentic, prin redescoperirea învăţării pentru învăţare
– în virtutea conceptului umanist al artei pentru artă şi a valorilor educaţiei
umaniste.6
Se vor aduce poate multe acuze acestei strategii: diletantism, încurajarea
cunoaşterii superficiale, supraîncărcarea nejustificată şi contrară realităţii a
curriculumului naţional, sau că filmul „orbeşte” imaginaţia elevului, accentul
căzând pe satisfacerea aşteptărilor triviale. Aşadar, proiectul îşi va revela
punctele slabe dacă profesorul nu va şti să declanşeze şi să potenţeze efortul
pentru cunoaştere autentică, prin studiul aprofundat al surselor, să solicite
periodic elevului produse creative pe structuri metodice, să programeze
verificări competente ale unor teme originale, să cultive capacitatea de
autoevaluare şi autoreglare a competenţelor, să promoveze recunoaşterea
meritelor cercetării şi experienţei pentru progresul ştiinţei şi culturii.
Abordarea pe care o propunem se loveşte încă de inadvertenţe şi imposibilităţi
provocate de ruptura între aşteptările sistemului educaţional clasic bazat pe
informare, orizontul socio-profesional românesc şi interesul de răspuns al
elevilor la aceste solicitări. Suntem în situaţia de a asista la orele de curs
elevi care au o atitudine prea relaxată faţă de cunoaştere, detaşare faţă de
cultură ca scop al învăţării. Faptul în sine are efecte negative asupra rezultatelor,
pentru că ele sunt evaluate după criterii standardizate în era industrială, care
a apus.7
Chiar şi în aceste condiţii de tensiune psiho-socio-educaţională, nu putem
renunţa la nevoile de educaţie ale generaţiilor precedente: dobândirea unui
limbaj adecvat unor situaţii reale de viaţă, capacitatea de a folosi tehnici şi
metode de lucru specifice diverselor domenii, abilităţi practice care să le asigure
angajarea în piaţa muncii, care se completează cu dobândirea unui set de
valori culturale şi atitudini morale şi civice. Diferenţa de atitudine a noii generaţii
se rezumă la „banalizarea” actului de cultură, în urma facilitării accesului la
informaţii prin mijloacele electronice şi din cauza diversificării ofertei şi
competitivităţii de pe piaţa muncii.
Noua generaţie este, pe de o parte, nevoită să îşi descopere calea proprie
spre un succes personal, individual, iar pe de altă parte asaltată de o masă
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neomogenă, potenţial infinită, de informaţii şi opţiuni, din care îi este greu să
aleagă.
Din perspectiva aceasta, elevii nu se mai arată atraşi de lectură, de
cunoaşterea ştiinţifică bazată pe metodologia strictă a savanţilor şi recurg la
satisfacţiile imediate ale mediilor de divertisment tot mai complexe în trucuri
pentru cointeresarea consumatorilor. Absolvenţilor de liceu le este greu să
aleagă încotro merg în carieră. Unii se plafonează, se pierd între o mulţime de
locuri de muncă, alţii aleg corporatismul, alţii cu greu îşi dovedesc
aplicabilitatea într-o lume aculturală, dar totuşi – prin originalitate, reuşesc.
Opţiunile individualiste ale generaţiei vin tocmai din asumarea vocaţiei lor
creatoare, pe care nu o pot exprima profesionist decât prin studiul coerent şi
integrat al disciplinelor.
A fi în situaţia de a nu putea aplica această metodă într-o şcoală din România
astăzi, din cauza lipsei dotării adecvate a unui laborator de informatică care
să devină cu timpul şi un studio multimedia, incluzând libertatea accesului la
net, ar echivala nu numai cu o nedreptate în educaţie, ci şi cu un deserviciu
care handicapează spiritul creator, satisfacţia şi independenţa generaţiilor
actuale de elevi.
Sunt numeroase semnale de alarmă care trimit la scenarii nu tocmai fericite
în cazul în care şcoala publică nu îşi regăseşte din mers principiile, întăreşte
scopurile educative şi elaborează noi forme de lucru, adaptate unor generaţii
„plictisite” de şcoală şi care, dacă îşi găsesc un rost şi succesul în viaţă este
pentru că „s-au recuperat după şcoală”.8
Pentru corectarea acestor puncte slabe exprimăm convingerea că înţelegerea
textului şi subtextului comunicat prin mass-media (metatextul media) va fi
mai lesne asigurată prin abordarea într-un curriculum integrat a specializărilor
ştiinţifice, precum istoria, şi a competenţelor de comunicare verbală şi vizuală.
Pe termen mediu, predarea prin curriculum integrat va face relevantă învăţarea
elevilor, în noul context al societăţii digitale9.
1.4. Explicarea învăţării prin film din perspectiva educaţiei
constructiviste
În contextul teoriei educaţiei, folosirea analizei de film ca parte a curriculumului
predat, precum şi a elaborării de proiecte media ca variante active de învăţare
se înscriu în filosofia progresivistă a educaţiei a lui John Dewey10 şi exemplifică
teoriile învăţării constructiviste11 şi experienţiale12 ale lui David A. Kolb13, Jerome
Bruner14, John Dewey, Lev Vygotsky15, Jean Piaget16, D.K. Wheeler17.
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În viziunea lui Bruner asupra modurilor de reprezentare a informaţiei, învăţarea
ori atribuirea de sens survine odată cu transformarea informaţiei din mediu
prin interacţiune (în engl. enactive mode), figurare (în engl. iconic mode) şi
abstractizare (în engl. symbolic mode), procese cognitive care se manifestă
în grade diferite de complexitate la fiecare vârstă, prin ceea ce Bruner numeşte
„spirala învăţării”. Luând în considerare faptul că filmul presupune lucrul direct
cu imaginea (proiectarea mentală), o puternică latură conotativă (simboluri şi
metafore) şi pro-activă (manipularea tehnicilor de filmare şi editare), studiul şi
realizarea de film de către elevi ilustrează modurile de reprezentare a cunoaşterii
descrise de Bruner de la cele mai simple la cele mai complexe şi, prin
extrapolarea teoriei „spiralelor învăţării”, considerăm că se poate aplica la
orice vârstă.
Ca urmare a acestor observaţii teoretice generale, putem extrage câteva
principii definitorii pentru învăţarea prin utilizarea limbajului multimedia. Astfel,
mai întâi de toate, educaţia prin film asigură învăţarea şi evaluarea autentică
centrată pe elev, privit din punct de vedere psiho-comportamental, în ipostaze
conexe, particulare, familiale, culturale, istorice, naţionale, globale, şi onorând
cei patru piloni ai educaţiei prevăzuţi de UNESCO în 1999: a face, a şti, a fi şi
a interacţiona18.
În al doilea rând, apreciem că formarea competenţelor cinematografice
satisface dezideratul exprimat de educatori precum John Hattie19 şi David
Perkins20, de a face vizibile rezultatele învăţării curriculare şi mai ales de a le
da semnificaţie în afara clasei şi a şcolii, în contexte de viaţă autentice. Ne
referim aici atât la preluarea şi aprofundarea ca tematică pentru film a unor
procupări personale sau din comunitatea în care trăiesc elevii, cât şi la
promovarea filmului în circuite festivaliere sau în campanii sociale.
În al treilea rând, pasiunea pentru film stimulează la elevi asumarea unui efort
sporit şi susţinut de gândire şi a competenţelor de ordin superior legate de
creativitate21. După cum relevă studiile despre beneficiile rezolvării unor sarcini
grele pentru învăţare22, elevii sunt motivaţi intrinsec, învaţă exersând, nu se
tem de greşelile inevitabile, văd dificultăţile ivite pe parcursul studiului sau
elaborării de film drept provocare ce le justifică perseverenţa, caută soluţii prin
abordări originale atunci când cele clasice se dovedesc insuficiente, ţintesc
cu încredere spre o viziune clară a rezultatului aşteptat al muncii lor.
În al patrulea rând, educaţia prin film presupune învăţarea cu ajutorul construirii
de metafore şi depăşirea tiparelor în gândire şi cunoaştere, prin accentul pus
pe creativitate, povestire, joc de rol, ceea ce teoreticianul canadian Kieran
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Egan numeste „învăţarea imaginativă”23.
În al cincilea rând, lucrul cu filmul implică un transfer24 rapid de cunoştinţe, de
valori, scopuri şi competenţe între discipline şi între toate domeniile vieţii elevului
– sine, familie, şcoală, prieteni –, care devin un sistem unitar perfectibil25
având ca liant pasiunea pentru film. Transdisciplinaritatea şi unitatea vieţii
personale şi profesionale a elevului sunt asigurate mulţumită componentei
emoţionale şi atitudinale a vizionării de film.
La fel de important este angajamentul pentru finalitatea morală a educaţiei,
cunoscută fiind capacitatea de automotivare a spectatorului de către
cinematograf, pentru că prin film are loc proiectarea intenţiilor pentru o lume
mai bună, elaborarea unei viziuni asupra unui viitor în care elevul este mai
competent şi împlinit pe plan personal şi profesional26. De asemenea, filmul
de atitudine mijloceşte conştientizarea şi dezbaterea asupra constrângerilor
istorice, ideologice, politice şi economice care oprimă minorităţile identitare,
educaţia în ansamblu, după cum atrăgea atenţia Paulo Freire, susţinător al
progresivismului şi autonomiei educaţionale27.
În fine, în al şaptelea rând, alfabetizarea în limbajele multimedia asigură
autoreglarea şi optimizarea învăţării, prin utilizarea şi interiorizarea unor criterii
de autoevaluare şi progres ce implică filmul, precum şi dezvoltarea
competenţelor de educaţie permanentă28. Baza acestei cvasiuşurinţe a învăţării
despre şi prin film este asigurată de gradul mare de accesibilitate la aparatura
şi mijloacele digitale de comunicare.
Aprofundarea cunoaşterii acestor mijloace de comunicare poate aduce în
timp performanţa în domeniile bazate pe tehnologia digitală, în serviciile publice
sau în cinematografie. Suntem îndreptăţiţi să credem că în unele cazuri
pasiunea pentru film şi educaţia multimedia dobândită în urma unor programe
şcolare oferite de un curriculum integrat se va transforma în carieră profesională
de succes de-a lungul vieţii.
Un exemplu de aplicaţii
Recursul la film ca mijloc de reflectare asupra greşelilor istoriei, ca manifest
subiectiv contra războiului, este ilustrat prin filmul de animaţie Vals cu Bachir,
realizat de regizorul israelian de film documentar Ari Folman. Filmul este un
hibrid între documentarul observaţional şi ficţiunea subiectivă ce ridică probleme
de interpretare, solicitând atât cunoştinţele de istorie şi atitudinea civică a
elevilor, cât şi competenţa lor cinematografică. Fişa de observaţie pe care o
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vom prezenta în continuare poate fi folosită ca sursă pentru introducerea
lecţiei despre războaiele din Orientul Mijlociu şi reprezintă un ghid pentru
înţelegerea filmului, de care elevii au nevoie înaintea vizionării.
Filmul necesită vizionarea integrală. Datorită duratei, vizionarea poate fi
împărţită în două ore de istorie, mai indicat ar fi să fie făcută într-o singură
sesiune, în programul extraşcolar, urmând ca elevii să se pregătească acasă
pentru discuţiile de la ora următoare de istorie.
Ghid pentru descoperirea prin film a conflictelor din Orientul Mijlociu
Competenţe generale: rezolvare de probleme, argumentare, folosirea limbajului
filmic, civism
Sursa: Vals cu Bachir30 de Ari Folman (2008)
Grup ţintă: clasele a X-a şi a XI-a – tema: Războiul civil din Liban, conflictul
arabo-israelian
Obiective: Analiza tematică şi artistică a filmului, exprimarea de opinii despre
impactul războiului asupra societăţii şi individului.
Un documentar de animaţie subiectiv, realizat pe baza unei serii de interviuri
reale cu foşti soldaţi israelieni martori ai masacrului arabilor din taberele de
refugiaţi Sabra şi Shatila din Beirutul de Vest din septembrie 1982. Temele
filmului sunt manipularea prin mass-media, educaţia violenţei, iminenţa
conflictului, discriminarea etnică şi religioasă, procesul de conştiinţă, negarea,
crezul artistic al regizorului.
Este un film de actualitate prin ilustrarea dramei războiului şi incomod
privitorului prin structura eliptică, subiectivă, ritmul variabil lent-alert, încărcătura
emoţională, narativă şi tematică greu de elucidat la prima vizionare.
De aceea, am trasat concentrarea atenţiei spectatorului elev asupra câtorva
teme:
Structura artistică a filmului
Tema 1. Tehnica cinematografică:
Reţineţi momentul „valsului printre gloanţe” în care este folosit contraplonjeul.
Ce rost are filmarea de acest tip a cameramanului şi a soldatului?
Reţineţi momentul relantiului şi travlingul lateral din imaginea filmată în grădină
cu soldaţii israelieni şi copilul arab. Ce rol joacă aceste efecte tehnice pentru
semnificaţia scenei?
Reţineţi planul-cadru (filmarea lungă fără tăieturi sau editare) în care personajul
principal se deplasează cu maşina. Ce se aude pe coloana sonoră în acest
cadru? Ce rol are lipsa editării şi sound-design-ul în această secvenţă?
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Tema 2. Raportul dintre vizual şi sonor:
Ce fel de culori sunt folosite şi cu ce rol?
Ce muzică este folosită în film?
Când este muzica în acord cu acţiunea şi starea personajelor? Reţineţi un
asemenea moment. Ce efect are acordul? Este acordul valabil şi pentru raportul
cu imaginea (culori, forme, contrast, claritate)?
Când este muzica în contrapunct cu acţiunea, starea emoţională a personajelor,
imaginea? Ce efect întăreşte contrapunctul?
Tema 3. Metaforele cinematografice:
Ce semnifică leitmotivul coşmarului, marcat de ieşirea din mare, vestimentaţie,
deplasarea cu spatele? Ce se modifică la fiecare reluare a acestui leitmotiv?
Când se modifică poziţia spate/ faţă a personajului principal şi cum o
interpretaţi?
Ce rol joacă marea în film? Reţineţi două asemenea momente şi găsiţi
asemănări şi deosebiri în prezenţa mării în fiecare din secvenţele reţinute?
De ce apar copii în film? În ce ipostaze apar ei de fiecare dată? Cu ce scop
este făcută această asociere?
Reţineţi momentele în care camera foto sau de filmat este folosită ca metaforă.
Ce rol au ele în tematica filmului?
Care sunt momentele în care regizorul a recurs la fotografie stilizată sau
filmare pe teren pentru a compune imaginea filmului? Ce semnifică aceste
fotografii în scena aeroportului? Dar în cazul clădirilor din Israel? De ce a ales
regizorul să folosească reportajul de teren abia la finalul filmului? De ce nu a
filmat cu camera întreg filmul?
Structura tematică a filmului
Tema 4. Răspunderea şi culpabilitatea:
Urmăriţi prima replică a filmului: „Erai şi tu cu mine” şi descifraţi-i sensul în
cuprinsul întregului film, de la începutul lui până la scena finală în care
personajul este văzut din faţă. Ce poziţie sau rol înţelegeţi că au avut trupele
israeliene în masacrul din Beirut? Cine se afla în postura de a lua decizii în
acele clipe tragice?
Cum reacţionaţi când sunteţi martorii unui furt, unei agresiuni, unei nedreptăţi?
Aveţi curaj să vă impuneţi punctul de vedere, să apăraţi partea vătămată, să
cereţi lămuriri?
Ce vă arată că personajele nu îşi pot asuma realitatea războiului? În ce se
refugiază ele?
Este clară atitudinea realizatorului faţă de diversitatea etnică şi religioasă a
spaţiului istoric tratat în film? În ce constă această atitudine?
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Tema 5. Moştenirea războiului:
Fiecare dintre foştii camarazi ai regizorului povesteşte o experienţă personală
şi vorbeşte despre sechelele războiului. Reţineţi pentru ce se culpabilizează
fiecare soldat.
Cum este educaţia copiilor în condiţii de război? Ce elemente stilistice relevă
aceasta? Ce vă aminţiţi că spun versurile melodiei punk care se aude peste
scenele de luptă din Sidon?
De ce apare umorul de situaţie prin cotrast cu gravitatea războiului?
Tema 6. Introspecţia şi iluzia realităţii:
Ce motivează nevoia de rememorare a experienţei de război? De ce nu a
reţinut personajul principal detaliile dureroase? Ce influenţează felul în care
memoria operează asupra realităţii?
Ce secvenţe sugerează efectul iluzoriu, halucinant al războiului asupra imaginarului participanţilor? Cum motivaţi fiecare secvenţă? De ce există într-un
film cu subiect politic un număr atât de mare de fantezii?
Ce rol are presa în construirea unei iluzii a realităţii? Unde se află limita între
manipulare şi estetica comunicării?
Putem vorbi de o dramă colectivă a umanităţii când ne amintim de Holocaust
şi de felul în care memoria colectivă a poporului evreu asociază violenţa şi
mecanismele atroce ale războiului, în general, cu tragedia din lagărul de la
Auschwitz. Regizorul Ari Folman sugerează prin vocea psihologului că trauma
Holocaustului se moşteneşte până la generaţia cea mai recentă de evrei.
Cum se explică în aceste condiţii agravante lipsa de reacţie a trupelor de
ocupaţie ale Israelului în faţa masacrului din Beirut din 1982?
Tema 7. Raportul dintre istorie şi ficţiune:
Documentarul observaţional propune prezentarea unei stări de fapt în mod
obiectiv, fără comentarii şi interpretări, ca prin punerea unei oglinzi în faţa
realităţii. Poate fi considerat filmul Vals cu Bachir un asemenea tip de
documentar? Ce elemente constitutive îndreptăţesc includerea filmului în
această categorie?
În ce secvenţe contribuie animaţia la redarea impresiei de realitate?
În acelaşi timp regizorul recurge la efecte cinematografice de tipul hiperbolelor,
la elipse de timp prin retrospecţie şi evocări, la metafore pentru a relata din
perspectivă subiectivă imaginea războiului din Liban. În ce fel contribuie
fotografia la accentuarea aspectului conotativ (metaforic) al imaginii? Ce alte
elemente cinematografice contribuie la sublinierea subiectivismului în film?
De ce poate fi considerată însă şi lipsa comentariului verbal direct la adresa
războiului un manifest contra războiului? Ce elemente din structura estetică
a filmului vă spun că realizatorul condamnă războiul?
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Temă-proiect: Colectaţi informaţii despre orice zonă de conflict din perioada
contemporană şi elaboraţi un material multimedia care să reflecte compasiunea
cu problemele refugiaţilor dislocaţi de război.
Apel pentru introducerea curriculumului integrat
Speranţa noastră este aceea că Ministerul Educaţiei va înţelege importanţa
comunicării multimedia şi cinematografice şi va elibera programul şcolar pentru
cât mai multe vizionări de film şi experimente multimedia – prin intermediul
unor curricula flexibile şi integrate pornind de la nevoile actuale exprimate de
elev şi nu de la conţinuturi tematice.
Aceste experienţe creative vor putea fi făcute pe de-a-ntregul în cadrul orelor
de curs în situaţia în care conţinuturile vor fi esenţializate iar competenţele vor
fi aprofundate şi aduse la performanţă prin intermediul învăţării active, pe teme
selectate de comun acord de elevi şi şcoală, în funcţie de cultura şcolii şi
aptitudinile elevului.
Modificarea curriculară şi transformarea clasei într-un mediu al creativităţii în
predare şi învăţare va permite elaborarea unor strategii didactice în care elevul
să îşi dorească să fie autor, astfel încât rezultatele învăţării să fie palpabile şi
să corespundă ofertei economiei actuale.
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2012).
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Ken Robinson, Out of Our Mind. Learning to Be Creative, Capstone Publishing Ltd., Westford,
2011, p. 8.
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http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/Summer-Fall-1999/Loepp.html (29 aprilie 2015).
Transcrierea online a lucrării Democracy and Education a lui John Dewey, în cadrul proiectului
Project Gutenberg EBook al Project Gutenberg Literary Archive Foundation, accesibilă la
http://www.gutenberg.org/files/852/852-h/852-h.htm (25 aprilie 2015).
Articol online cu titlul Vygotsky’s Theory on Constructivism postat pe site-ul teAchnology,
accesibil la
http://www.teach-nology.com/currenttrends/constructivism/vygotsky/ (25 aprilie 2015).
Experiential Learning, Northern Illinois University, accesibil la
http://www.niu.edu/facdev/resources/guide/strategies/experiential_learning.pdf ( 25 aprilie 2015).
D. Kolb, The Process of Experiential Learning, în Experiential Learning. Experience as the
Source of Learning and Development, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984, pp.20-38, accesibil
la http://academic.regis.edu/ed205/kolb.pdf (25 aprilie 2015).
Articol online cu titlul Bruner, autor Saul McLeod, postat pe site-ul SimplyPsychology, consultat la
adresa http://www.simplypsychology.org/bruner.html în 25 aprilie 2015
Instructional Scaffolding, în Enciclopedia Wikipedia, accesibil la
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_scaffolding (25 aprilie 2015).
Constructivism (Philosophy of Education), în Enciclopedia Wikipedia, accesibil la
http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_%28philosophy_of_education%29 (25 aprilie 2015).
Deborah Veness, Models and Theories of Curriculum Design, în: Educational Reflections. The
Occasional Thoughts of an Educational Designer, accesibil la
http://educational-reflections.blogspot.ro/2010/11/when-teachers-are-asked-to-develop.html (25
aprilie 2015).
pilonii UNESCO la adresa http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm (20 august 2012).
John Hattie, Învăţarea vizibilă: ghid pentru profesori, Editura Trei, accesibilă la
http://issuu.com/edituratrei/docs/invatarea_vizibila_pentru_profesori (25 aprilie 2015).
Ten Years on Project Zero: A Report on 1993-2002, publicat pe site-ul Harvard GSE, accesibil la
http://www.pz.gse.harvard.edu/ten_years_at_project_zero.php (15 august 2012).
21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries, nr. 41,
accesibil la http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/
WKP%282009%2920&doclanguage=en (21 martie 2015).
Angela Duckworth, Research Statement. Cultivating Grit and Self-Control, pe pagina Duckworth
Lab a University of Pennsylvania, accesibil la https://sites.sas.upenn.edu/duckworth/pages/
research-statement (19 aprilie 2015); Lauren B. Resnick şi Megan Williams Hall, Principles of
Learning for Effort-Based Education, University of Pittsburg, accesibil la
http://www.northeastelementary.org/Data/Sites/7/organizing-for-effort.pdf (19 aprilie 2015); Mark
Murphy, Hard Goals. The secret of Getting from Where You Are to Where You Want to Be,
Summaries.com, accesibil la https://www.summaries.com/ReadLessDoMore/Samples/
HARD%20Goals.pdf (19 aprilie 2015).
Kieran Egan, Imaginative Learning, introducere la Kaser Linda şi Halbert Judy, Leadership
Mindsets: Innovation and Learning in the Transformation of Schools, accesibilă la
https://books.google.ro/books?id=bGp8AgAAQBAJ&pg=PT130&lpg=PT130&dq=
www.ierg.org&source=bl&ots=5nJwtPdfLF&sig=7coAHWn6ARQMzK2GB89nLk_MJ5A&hl=
ro&sa=X&ei=T_U_VeDOsfUrnUgNgF&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=
www.ierg.org&f=false (19 aprilie 2015).
curs video pe platforma MOOC Coursera.org privind conceptul de transfer în cadrul cursului
oferit de University of California: Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You
Master Tough Subjects, partea 2.5, accesibil la https://class.coursera.org/learning-002/lecture/
43 (15 octombrie 2014).
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curs video pe platforma MOOC Coursera.org privind transferul de competenţe între domeniile
vieţii, în cadrul cursului oferit de University of Pennsilvania cu titlul Better Leader, Richer Life,
partea 3.3, accesibil la https://class.coursera.org/totalleadership-003/lecture/29 (25 februarie
2015).
Peter M. Gollwitzer, Implementation Intentions, accesibil la http://cancercontrol.cancer.gov/brp/
constructs/implementation_intentions/goal_intent_attain.pdf (21 aprilie 2015); v. şi Mark Murphy,
loc. cit.
Mark K. Smith, Paulo Freire: Dialogue, Praxis and Education, în: Encyclopedia of Informal
Education, accesibil lahttp://infed.org/mobi/paulo-freire-dialogue-praxis-and-education/ (6 aprilie
2015).
Guy Claxton, Building Learning Power, accesibil la http://www.buildinglearningpower.co.uk/
what_it_is.html (5 aprilie 2015); Deborah L. Butler & Sylvie C. Cartier, Multiple Complementary
Methods for Understanding Self-Regulated Learning as Situated in Context, accesibil la http://
ecps.educ.ubc.ca/files/2013/11/Butler-Cartier-2005-AERA-Paper-Final.pdf (29 martie 2015).
pentru detalii vezi prezentarea filmului la adresa http://www.cortinadefier.ro/in-spatele-cortinei
(12 mai 2014).
pentru detalii privind filmul vezi adresa http://www.imdb.com/title/tt1185616/ (28 aprilie 2015).
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