
  

 
  

 
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 2: “La scoala” 

 
Recomandari de utilizare in cursul de perfectionare  educatori:   
 
Modulul 2 Tema.  Metode si tehnici de facilitare a comunicarii in ve derea derularii activitatilor in comunitate   
 
 
Scurta prezentare a secventei video 
 

Secventa video surprinde un moment de discutie intre cadrul didactic diriginte al unor copii din cadrul 
SR si educatorul de la nivelul SR in care sunt protejati copiii, dupa o sedinta cu parintii.  
Filmul se focuseaza pe reactia educatorului din SR la atitudinea cadrului didactic. Filmul are doua 
variante de abordare din partea educatorului pentru acceasi reactie a cadrului didactic. 
 
 

Obiective pedagogice: 
 

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

- identifice metodele de facilitare a comunicarii cu cadrelele didactice astfel incat acestea sa  
se implice in acordarea serviciilor destinate copiilor din SR 

- previna situatiile de discriminare a copiilor din SR 
- faciliteze accesul copiilor din SR la servicii educative de calitate  
- negocieze situatiile conflictuale cu reprezentantii scolii si/sau parintii copiilor  

 
 
 



  

 
  

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: 

a. Prezentarea integrala a filmului pedagogic (“cadrul didactic” si cele doua variante ale 
educatorului). 

Cursantii pot fi solicitati sa urmareasca: 
- atitudinea cadrului didactic 
- atitudinea educatorului din SR pentru cele doua variante  
- tipurile de discriminare  
- 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 toate secventele 
- prejudecati intalnite 
- practici uzuale si urmari ale acestora asupra relatiei SR-Scoala, educator-cadru didactic, asupra 

dezvoltarii copilului...etc 
- posibile solutii pentru problematica identificata 
 
b. Prezentata doar a primei secvente, a “cadrului didactic” si incurajarea educatorilor cursanti sa 

dezbata asupra modului in care ei ar reactiona. “In aceasta situatie, cum ati reactiona?”, “Ati fost 
pusi in aceasta situatie? Ce solutii ati identificat?”, “Ce alte situatii de acest fel ati mai 
intampinat” , “Cum puteti descrie atitudinea cadrului diactic?” “Dar a parintilor copiilor din clasa?” 
“Ce solutii ati propune cadrului didactic”?  

 
 


