
  

 
  

 
A2 Elaborare model de formare, kit-uri pedagogice si dezvoltare Centru Virtual de Resurse “CVR Trainer” pentru formatorii care instruiesc personalul din protectia copilului 
 

Fisa utilizare film pedagogic in programul de forma re 
Video 1: “La o cafea” 

 
Recomandari de utilizare in cursul de perfectionare  educatori:   
 
Modulul 1 Tema.  Particularitati comportamentale ale copiilor aflati  in serviciile de tip rezidential. Stima de sine. I dentitatea vocationala 
si dezvoltarea imaginii de sine. 
 
Scurta prezentare a secventei video 
 

Secventa video surprinde un moment de liniste in activitatea personalului educativ, in care 3 educatori 
au o discutie informala despre amenajarea spatiului personal al unui baiat beneficiar aflat in SR.  
Copilul refuza sa isi amenajeze spatiul personal cu obiecte care i-ar putea aduce aminte de familia sa: 
tatal sau satisface o pedeapsa privativa de libertate, iar mama sa consuma alcool. 
Educatorii incearca sa identifice o solutie pentru problema copilului, atitudinea acestora fiind diferita: 
Educatorul 1 este ingrijorat mai mult de posibilele repercusiuni asupra activitatii sale a refuzului 
copilului si are un limbaj destul de agresiv la adresa parintilor acestuia. 
Educatorul 2 si Educatorul 3 colaboreaza si identifica si propun o potentiala solutie pentru copil. 
 



  

 
  

Obiective pedagogice: 
 

Dupa vizionarea si analizarea filmului educatorii din serviciile de tip rezidential participante la curs  vor 
fi capabili sa: 

- identifice importanta identitatii in consolidarea increderii in sine a copilului din SR 
- previna situatiile de discriminare a copiilor din SR 
- identifice solutii care vin sa stimuleze cresterea increderii in sine a copiilor din SR si 

dezvoltarea sentimentului de apartenenta 
- negocieze in cadrul echipei   

 
 
 

Propuneri de intrebari/teme de 
dezbatere dupa vizionarea de catre 
grupa de cursanti 
 

Constructia filmului permite utilizarea sa in diferite variante, in functie de obiectivele pedagogice 
urmarite. Filmul poate fi prezentat integral. Cursantii pot fi solicitati sa urmareasca: 

- atitudinea Educatorului 1, Educatorului 2, Educatorului 3 
- tipurile de discriminare prezentate 
- metode si tehnici de comunicare 
- metode si tehnici de negociere 

Secventele pot fi reluate si pot fi dezbatute elemente ce tin de: 
- elementele care sunt pozitive si negative in filmul prezentat 
- practici uzuale si urmari ale acestora asupra relatiei copilului cu familia sa, a educatorilor cu 

familia copilului etc 
- posibile solutii pentru problematica identificata 

 
 


