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Acest opțional a fost premiat la categoria Proiectare didactică din cadrul concursului național Digitaliada. Opţional realizat de profesor Stroia Armanda 

Ramona pe baza rezultatelor cercetării From slime tutorials to thought-provoking documentaries: The power of student-generated videos in EFL, premiată cu 

bursa IATEFL Bill Lee (Manchester 2020) și prezentată și în cadrul conferinței HUPE Crroatia 2021. 

De asemenea, cunoştinţele dobândite în urma absolvirii stagiului de formare continuă “Becoming a Teacher Trainer” organizat de Cambridge Bell Homerton 

College, Cambridge, în perioada 27 iulie 2015-7 august 2015 , respectiv a cursului „Tap-Swipe-Pinch. Tablets in Education”, Porto (Portugalia), participarea 

cadrului didactic la perfecţionare fiind finanţată prin Programul European Erasmus+ KA1. 
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ARGUMENT 

 
 

În epoca You Tube, când sunt vizionate zilnic peste cinci miliarde de videoclipuri și sunt încărcate 500 de ore de conținut digital în fiecare minut, 

formatul video a transformat semnificativ modul în care elevii noștri învață, împărtășesc, colaborează, își identifică sursele de divertisment. Cu toate acestea, în 

sala de clasă, utilizarea tehnologiei video este mai degrabă limitată la vizualizarea pasivă, rar provocând elevii să devină producători activi de conținut. 

Se naște, așadar, în mod firesc, întrebarea: De ce să nu valorificăm acest potențial și să trecem la următorul nivel de integrare video în procesul de 

învățare a limbilor străine? Ne referim, desigur, la tutoriale, vlogs, povestiri digitale, videorecenzii, documentare de sensibilizare, jurnale video pentru reflecție 

asupra experienței de învățare și lista conținuturilor digitale produse de elevi poate continua. 

Cursul opţional Lights, camera, action! se adresează copiilor din clasa a VI-a cu vârste cuprinse între 12 şi 13 ani şi îşi propune să îmbogăţească 

cunoștințele lingvistice și digitale. Consider acest curs nu doar util pentru a îmbogăți orizontul cultural al elevilor în ceea ce privește elemente de istorie și 

civilizație britanică și americană, cât și interesant deoarece oferă posibilitatea explorării acestor domenii insuficient aprofundate pe parcursul anilor de studiu, 

printr-o metodă preferată de actuala generație – educația digitală. 

În mod cert, există provocări în punerea în practică a proiectelor video atractive, dacă ne lăsăm ghidați doar de intuiție. Cercetarea în domeniul LGDV 

(Learner-Generated Digital Video) este încă în „stadii embrionare” (Reyna 2016, 2019), deoarece cadrele metodologice pentru utilizarea în clasă sunt rare, de 

obicei concepute pentru sistemul universitar, fiind mult prea tehnice, cu o valoare pedagogică scăzută, astfel dificil de contextualizat și adaptat mediului 

preuniversitar. În prezent, proiectele video care exploatează conținutul produs de elevi sunt departe de a fi integrate în mod activ și metodologic în rutina 

primară și secundară a orelor de limbi străine. 

Valorificând studii de referință din bibliografia de specialitate (Goldman 2004, Kearney & Schuck 2005, Reyna & Meier 2018) și observații structurate 

din timpul activităților mele de la clasă, combinate cu colaborarea internațională în cercetare, am reușit să implementez un cadru tridimensional holistic (bazat 
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pe principii funcționale, pedagogice, media), util profesorilor care doresc să își ghideze elevii în acest tip inovativ de proiecte. Acest model pedagogic a fost 

selectat pentru a fi diseminat în cadrul celui mai important eveniment anual din calendarul internațional al conferințelor dedicate profesioniștilor din toate 

sectoarele învățării și predării limbii engleze, IATEFL Manchester 2020 (IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language), 

cu sprijinul bursei IATEFL Bill Lee. 

Cercetarea experimentală a fost jalonată de câteva întrebări: 
 
 Care sunt avantajele exploatării videoclipurilor produse de elevi? 
 Proiectele video digitale, bine concepute, oferă o experiență de învățare personalizată, sprijină autonomia, dezvoltă competențele lingvistice și de 

autoreflecție, declanșând, în același timp, niveluri impresionante de motivație intrinsecă (vezi Kearney 2011).  
 
 Cum putem implementa videoclipurile digitale produse de elevi? 

 
 Am adaptat pentru proiectele video generate de elevii din învățământul din ciclul preuniversitar un model pedagogic LGDM (Learner-Generated Digital 

Media) care s-a dovedit a fi o abordare excelentă și pentru celelalte tipuri de proiecte digitale în clasă. 
 

 
 

Sursa: Un cadru pentru alfabetizarea media, pentru predarea și învățarea în învățământul superior, în E-Learning and Digital Media, 15(4), p. 178. Model adaptat de la 
Reyna, Hanham & Meier (2018). 

 
Practic, acest model combină pedagogia, formarea digitală media (în ciuda ideii preconcepute că elevii sunt nativi digitali, cei mai mulți dintre ei încă 

mai au nevoie de formare care poate fi transmisă prin stabilirea mentorilor egali, a sistemelor de studenți experți), găzduirea video (Google Classroom, 
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Flipgrid, Seesaw etc.), marcarea rubricilor, evaluarea contribuției de grup, feedback, strategii pentru consolidare etc. 
 

 Ce elemente trebuie luate în considerare pentru a putea exploata valoarea pedagogică a SGV (student-generated videos)?  
 

Această întrebare presupune o raportare la unul dintre cele trei moduri principale de utilizare a proiectelor video digitale generate de elevi: 
1. ca instrument de comunicare; 
2. ca instrument de observare și analiză; 
3. ca instrument de reflecție (jurnale de învățare bazate pe video). 

 
Elementele esențiale ar putea fi sistematizate astfel: 
 FORMAREA DIGITALĂ MEDIA (aspectele ce țin de etică, de proprietatea intelectuală și de drepturile de autor trebuie, de asemenea, luate în 

considerare pentru a se asigura că elevii devin conștienți de importanța lor atunci când își concep proiectele digitale; 
 REZULTATELE DE ÎNVĂȚARE; 
 ETAPELE PROIECTULUI; 
 ROLUL ELEVILOR ȘI TIPURILE DE INTERACȚIUNE; 

Am utilizat „sistemul de experți" sau „sistemul de rotație" sugerat de Kearney și Shuck (2006). Aceasta înseamnă că elevilor li se oferă libertatea de 
a alege zona în care doresc să își aducă propria contribuție. De exemplu, ar putea fi documentarea pentru script, scrierea scenariului, actoria, 
coordonarea sau editarea videoclipului. Ei se simt împuterniciți să-și împărtășească cunoștințele sau să-și pună în practică abilitățile, asumându-și 
responsabilitatea pentru rolul lor de expert în fața colegilor lor. 

 STRUCTURA „elevilor MENTORI”; 
 ROLURILE ȘI STRATEGIILE PROFESORULUI; 
 REFLECȚIA; 

Pentru a oferi elevilor șansa de a reflecta asupra experienței lor de învățare, am considerat util să concep rubrici de autoevaluare, precum și 
instrumente de evaluare de tip peer feedback (din partea colegilor). 

 DISEMINAREA.  
 

REZULTATELE cursului optional: organizarea unui festival de proiecte video în limba enegleză 

 

Structura proiectului de opțional include următoarele elemente: 

1. Argument 

2. Competenţe generale 
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3. Valori şi atitudini 

4. Competenţe specifice şi conţinuturi 

5. Sugestii metodologice 

Competenţele generale sunt preluate din curriculumul şcolar de trunchi comun. Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut, având în 

vedere că o anumită competenţă specifică poate să fie atinsă prin unităţi de conţinut diferite.



7  

 

De asemenea, elevii vor avea posibilitatea să-și dezvolte o serie de reprezentări privind experiența proprie, informații, valori și atitudini privind 

universul spiritual și cultural anglo-saxon și american. 

 

 
II. Competenţe generale şi specifice 

 

 

 

COMPETENTE GENERALE COMPETENTE SPECIFICE FORME DE PREZENTARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Abilități de înțelegere 

interculturală, 

expresie culturală și mediere 

- identificarea unor date 

istorice şi aspecte geografice 

specifice spaţiului anglo- 

saxon și american; 

- stimularea interesului 

pentru descrierea unor 

obiective / zone de 

importanţă turistică sau 

culturală din spaţiul anglo- 

saxon și american; 

- identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor dintre elementele 

de cultură şi tradiţie 

descoperite în spaţiul britanic 

şi cele din spaţiul american. 

 utilizarea aplicațiilor 

tabletelor (Power Director, 

PicsArt, CapCut, 

Kinemaster, Filmora, 

VivaCut , WeVideo, 

DaVinci Premiere Book 

Creator, PhotoStage, 

Learning Apps) în vederea 

elaborării unor produse 

digitale – cărți electronice,  

filmulețe tematice

 valorificând subiecte 

din cultura și civilizația 

Regatului Unit, SUA în 

comparație cu tradițiile 
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românești. 

 vizionare de filme 

documentare şi artistice; 

 vizionare de 

videoclipuri tematice 

   

2. Receptarea și producerea 

mesajelor orale în diferite 

situații de comunicare 

2.2. Oferirea unor informații 

despre sine, 

despre activităţi şi 
evenimente 

2.3. Exprimarea unei opinii / 

punct de vedere 

pe un subiect familiar 
2.4. Argumentarea , pe scurt, 

a unui punct de vedere 

2.5. Prezentarea semnificaţiei 

personale a 

unor evenimente şi experienţe 
trăite 

Dialoguri situaționale 

• Mesaje personale 
• Descrieri simple cu suport 

verbal sau 

artist 

Poezii, poveşti, cântece / fise 

de lucru tematice/activităţi 

colaj in grup 

proiecte internaționale 
Activităţi artistic-plastice / 
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3. Receptarea și producerea 

mesajelor scrise 

3.2. Deducerea, din context, a 

sensului unor 

cuvinte / sintagme 

necunoscute 

3.4. Înțelegerea unor 

informaţii din tabele, 

scheme, diagrame etc. 

4.2. Redactarea unor 
paragrafe în care să 

descrie persoane,sentimente 

şi reacţii 

4.3. Redactarea unor texte 

funcționale (mesaje, 

scrisori personale, scurte 
instrucţiuni, 

Povestiri 

• Texte lacunare 

• Ilustrații 

• E-mail, anunț publicitar 

• Tabele, scheme, diagrame 

 

Paragrafe de tip narativ 

• Mesaje 

• Scrierea poveștii din spatele 

scenariului (storyboard) 

• Paragrafe de tip descriptiv 

pentru diferite tipuri de 

storyboard în funcție de 

genurile video abordate 

 reclame) 

4.5. Rezumarea unui text pe 

baza notițelor 
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III. Valori şi atitudini 
 

 Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii 

de comunicare; 

 Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea 

 critică a diverselor stereotipuri culturale; 

 Manifestarea curiozităţii pentru descoperirea unor aspecte legate de viaţa copiilor din alte spatii culturale; 

 Conştientizarea importanţei cunoaşterii unor aspecte geografice specifice spaţiului anglo-saxon; 

 Manifestarea curiozităţii faţă de tradiţiile şi obiceiurile specifice spaţiului de cultură şi 

civilizaţie anglo-saxon; atitudine deschisă faţă de ceilalţi; 

 interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi 

 respectul faţă de ceilalţi 

 promovarea creativităţii 

 colaborare. 

 
 

IV. Conținuturi: 
 

 
 Minidocumentare pe teme istorice (Revoluția de la 1989, cu interviuri autentice, traduse în limba engleză, Primul Război Mondial, 

Revoluția Americană, Familia Regală a României etc.).  
 tutoriale (how to videos: cum se face slime, cum se prepară clătite, cum să înveți mai ușor limba engleză etc.); 
 vlog (prezentarea rutinei de dimineață, a micului dejun); 
 advice videos (sfaturi pentru activități în vreme de izolare, recomandări de seriale și topul cărților preferate etc.); 
 clipuri de prezentare a unor probleme globale referitoare la mediul înconjurător (pe tema Zilei Pământului, poluării apei, încălzirii globale); 
 prezentări meteo (weather forecast videos – genul video situat în topul preferințelor elevilor); 
 prezentări diverse pentru a promova cultura și obiceiurile autohtone (portul popular românesc, hainele preferate, animalele de companie, 

prezentarea pasiunilor, a obiectelor din cameră); 
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 videoclipuri de promovare a lecturii (reading fluency videos, storytelling videos etc.) 
 Videoclipuri inspiraționale, destinate dezvoltării personale. 

 
 

 
 

-Festivalul de videoclipuri scurte în limba engleză: de la tutoriale la minidocumentare cu impact 

V.Modalităţi de evaluare 

- realizarea de book trailere și videoclipuri tematice; 
- scrierea de scenario video, a poveștii din spatele videoclipului 
-jocuri didactice; 

-portofoliul digital al  elevilor (de pe Flipgrid sau Seesaw cu proiectele video realizate) 

- proiecte video de tip publicitar privind obiective turistice sau regiuni, 

- prezentări în paralel ale unor sărbători comune spaţiului anglo-saxon şi autohton, cu precizarea asemănărilor şi deosebirilor 

- afişe şi materiale publicitare pentru promovarea filmului preferat/ cărții preferate 

- recenzii de filme după un model dat 

 

 
 

VI. RESURSE: 
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, explicatia, activitatea pe grupe, exercitiul, metode interactive, sistemul de rotație al elevilor experți, 

brainstormingul, mind maps, jocul de rol, proiectul video/ 

 
b)  materiale: tabla interactivă, fişe de lucru, flipchart, caietele elevilor,mijloace audio, glob, hartă, lupă, o insignă de voluntar, telefoane/ tablete, 

aplicația Mentimeter, aplicații de editare-video (CapCut, FilomoraGo, Viva Video, Power Director) 

 

VII. Sugestii metodologice: 
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c) discuţii şi dezbateri având ca temă subiectele din lista de conţinuturi; 
d) „sistemul de experți" sau „sistemul de rotație" sugerat de Kearney și Shuck (2006). Aceasta înseamnă că elevilor li se oferă libertatea de a alege zona 

în care doresc să își aducă propria contribuție. De exemplu, ar putea fi documentarea pentru script, scrierea scenariului, actoria, coordonarea sau 

editarea videoclipului. Ei se simt împuterniciți să-și împărtășească cunoștințele sau să-și pună în practică abilitățile, asumându-și responsabilitatea 

pentru rolul lor de expert în fața colegilor lor.studiul individual şi pe grupe; 

e) consultarea bibliografiei; 

f) utilizarea TIC; 

 

 
 

VIII. Webografie 

 

https://www.cambridge.org/elt/blog/2016/05/24/supporting-
exploiting-student-generated-videos/ 

https://www.edutopia.org/article/student-created-videos-classroom 

https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.11
86/s41239-021-00295-6 

https://www.researchgate.net/publication/274073117_Learning_throu
gh_student_created_content_videos 

https://www.educationalappstore.com/best-apps/5-best-apps-

for-video-editing 

www.britannica.com  

http://www.britishcouncil.ro/en/english/learn-online/websites 

http://www.tap-swipe-pinch.com/app-collection.html 

http://learningapps.org/ 
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UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu”, DEJ 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
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NR. DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 

PROFESOR: STROIA ARMANDA 
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PLANIFICARE ANUALĂ OPȚIONAL 

„Lights, Camera, Action!” 

English with Student-Produced Videos! 
Anul şcolar 2021—2022 

 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

 

NR. 

CRT 
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

COMPETENŢE 
SPECIFICE 

SĂPTĂMÂNA OBSERVATII: 

1. Learner-Generated 1.1 , 1.2 , 2.4 , 3.2., 4.1 S1-S2-S3  

 Digital Media (LGDM) 

Digital media principles. 

Intellectual property and 
copyright issues. 

   

2. 
Video observation checklist 

1.2, 2.2, 3.1 , 4.2 S4-S5  

3 Types of student-produced 

videos 

 

1.1, 2.1, 3.1, 4.2 
S6-S7  

4 Video editing apps and 

tools 

1.1, 2.1, 3.1, 4.2 S8-S10  
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5 
How to write a storyboard 

1.2 , 2.2 , 3.2., 4.2 S11-S14  

6  Consolidation of 
language and skills 

S13-S14  

7 LGDM as a 
communication tool 

1.2 , 3.2, 4.2  

S15-S16-S17 
 

8 LGDM as a reflection tool: 
video-based diaries 

1.1 , 1.2 , 2.3, 3.1, 3.2  

S18-S19-S20 
 

9 Revision/Evaluation Consolidation of skills S21-S22  

10 Video workshop: tutorials. 1.2 , 2.1 , 2.4 , 3.1, 4.2 S23-S24  

11 
Weather forecasts videos. 

1.1, 1.2, 3.1, 4.2  

S24-S25 
 

12 
Raise-awareness videos. 

 

1.1, 2.1, 3.1, 4.2 

S26-S27-S28-S29  

13 Book trailer and video 

reviews. 

1.1, 2.1, 3.1, 4.2 S30-S31  

 

14 
Inspiring videos. 

1.2, 2.2, 3.1 , 4.2 S32-S33  

  15 
How to create mini- 

documentaries. 

Consolidation of language and skills  
S34-S35-S36 

 



 

 


