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SINOPSIS

Un sătuc, ce trăiește în armonie perfectă cu natura, suferă o metamorfoză,
la apariția unei mașini misterioase. “Schimbarea” este o animație educativă
destinată tuturor categoriilor de public și audiență, în special copiilor. Aceasta
încearcă să explice într-o manieră simplă și amuzantă probleme și soluții legate
de schimbările climatice, reușind astfel să sensibilizeze și să atingă în mod mai
eficient grupurile vulnerabile.

DE CE ACEST FILM?

Cu un bogat conținut ecologic și civic, scurtmetrajul tratează, într-o manieră
simpatică și pe înțelesul celor mici, subiecte importante și serioase, precum
ecologie, solidaritate, responsabilitate și dezvoltare durabilă. Un scurtmetraj
extrem de ofertant pentru analize sau discuții în cadrul disciplinelor de științe
ale naturii, arte vizuale, educație civică, limba și literatura română. Intențiile
educaționale ale scurtmetrajului au stat și în intenția regizorului, după cum
mărturisește:

Schimbarea și Uneori, râul sunt parte dintr-o serie de scurtmetaje animate educaționale
menită să fie proiectate în școli și comunități africane. Scopul acestora este să arate
consecințele schimbărilor climatice și să demonstreze, într-un mod simplu și amuzant, că
există posibilitatea dezvoltării durabile.
Fabian Ribezzo
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ANALIZ Ă
CINEMATOGR AFIC Ă

FILM

Un film este un text vizual, iar fiecare element folosit are o semnificație și
contribuie la înțelegerea textului și la transmiterea mesajului. Orice film prezintă
câteva elemente definitorii: scenariu, regie, imagine, montaj. Pentru a construi
un text cinematografic, se utilizează o gamă variată de aspecte cinematografice:
unghiuri și încadraturi, mișcări de cameră, profunzimea câmpului vizual, montaj,
efecte speciale, peisaj sonor, coloană sonoră, dialoguri, scenografie etc.

SCENARIU

Scenariul este un text scris ce conține toate elementele narative ale poveștii
care va sta la baza filmului: acțiunile, expresiile, stările și dialogurile personajelor.
Scenariul stabilește cadrul și structura narativă ce va fi urmată în desfășurarea
acțiunii și principalele detalii despre aceasta (cine, cum, când, unde, de ce). În
cazul de față, povestea, modul în care ea este dezvoltată, cadrul și personajele,
stările și expresiile acestora fac parte din elementele de scenaristică.

REGIA

ELEMENTE CINEM ATOG R AFICE
– CUM CONS TRUIM UN FIL M

Regia reprezintă suma deciziilor ce vizează aspectele dramatice și artistice ale
unui film și traducerea scenariului (a textului scris) în limbajul audiovizual. Regia
presupune combinarea tuturor elementelor cinematografice și aducerea lor
împreună pentru a construi textul audiovizual și a oferi publicului informațiile
și semnificațiile necesare pentru a citi și a înțelege acest text. Pentru a oferi un
exemplu din scurtmetrajul nostru, modul în care elementele din imaginea de
mai jos sunt aranjate, filmate și încadrate în totalitatea poveștii țin de aspectele
regizorale ale procesului de realizare a unui film.
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IMAGINEA

Imaginea sau filmarea reprezintă procesul de înregistrare a unei serii de
imagini pe o peliculă cinematografică sau pe un suport digital, cu ajutorul
unui aparat de filmat. Procesul de filmare presupune o sumă de aspecte ce
ajută la construirea textului vizual și a căror modificare presupune schimbări
în înțelesul și recepția textului. Unghiuri de filmare și încadraturi, mișcări de
cameră, profunzimea câmpului vizual, focus, filtre, iluminare – sunt doar câteva
din elementele ce acționează asupra modului în care sunt înregistrate imaginile
și asupra semnificațiilor care se contruiesc prin ele. Aceste aspecte nu există
separat, ci sunt combinate în fiecare imagine filmată. Unghiul de filmare ne
arată poziția aparatului de filmat față de subiect sau scena filmată și unghiul
din care spectatorii vor percepe acțiunea. Majoritatea scurtmetrajului este
filmat folosind unghiuri normale de la înălțimea ochiului. Este un unghi neutru,
arătând că personajele și acțiunile prezentate sunt obișnuite, normale, similare
cu cele din viața noastră de zi cu zi.

Există câteva excepții în care se folosesc unghiuri de la nivel înalt (unghiul
păsării) ce privesc de sus spațiul de desfășurare al acțiunii. Este o privire de
ansamblu ce permite vizionarea tuturor elementelor implicate în acțiune,
arătând relațiile dintre ele și, în cadrul filmului nostru, locul acestora în mediul
înconjurător.
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Mișcările camerei sunt schimbarea poziției aparatului de filmat cu scopul de
a aduce noi informații pentru poveste sau scenă. În ”Schimbarea”, mișcările
camerei nu sunt numeroase, dar sunt folosite pentru a adăuga semnificații sau
informații despre anumite elemente sau relații deja prezentate. O mișcare de
cameră foarte des folosită și întâlnită și în filmul nostru este zoom-ul ce dă
impresia apropierii sau depărtării de subiectul filmat. Este o variantă de a atrage
atenția asupra subiectului de care ne apropie camera de filmat (în cazul nostru,
balonul cu animația despre beneficiile copacilor), iar depărtarea ulterioară de
balon, readuce spectatorul înapoi în universul poveștii pe care o urmărea inițial.
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MONTAJUL

Montajul este procesul de selectare, pregătire și combinare a materialelor
vizuale pentru a transmite informații și a construi un text. Montajul este
un element specific cinema-ului și este folosit pentru a construi structura,
coeziunea și ritmul unui film. Există nenumărate tehnici de montaj și fiecare film
reprezintă o combinație a mai multor asemenea tehnici. Scurtmetrajul analizat
mixează diverse tehnici de montaj, din care amintim două principale și foarte
utilizate în istoria cinematografiei: tăietura directă și dizolvarea (dissolve).

Tăietura directă reprezintă schimbarea bruscă a încadraturii, prin trecerea la un
cadru nou. Tăietura este o tranziție continuă a două imagini diferite în același
spațiu și timp, astfel că alăturarea cadrelor deși bruscă are implicații pentru
construcția poveștii: ele aparțin aceluiași sistem narativ și vizual, furnizând
informații noi sau diferite. Un exemplu de tăietură este cel de mai jos, situat
chiar la sfârșitul primei secvențe a filmului. Deși cele două imagini sunt complet
diferite, ne este clar că cele două aparțin aceluiași univers, aflăm că natura
umană și mediul înconjurător co-există în acest univers și rămâne de stabilit
doar raportul între cele două.
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Dissolve (dizolvare) este metoda prin care două cadre se topesc; în timp ce un
cadru dispare, apare un altul, astfel că pe ecran apar două imagini suprapuse.
Această tehnică este des folosită pentru a sugera trecerea timpului, așa cum
este și imaginea din stânga de mai jos; dizolvarea celor două imagini cu două
momente diferite ale zilei sugerează că a trecut o noapte. Uneori, tehnica este
folosită și pentru a arăta o trecere de registru, așa cum este în cea de-a doua
imagine prezentată. Este evident că trecerea între cele două cadre permite
traversarea din universul filmului în cel al realității prin apariția echipei care a
realizat filmul.

Cu ajutorul acestor elemente cinematografice, filmele utilizează anumite
artificii narative și vizuale ce modifică principiile realității și ajută la o mai bună
prezentare și înțelegere a textului. Un asemenea artificiu este manipularea
timpului și compresia acestuia prin crearea unei scene de time lapse (scurgerea
timpului) în care, deși sunt prezente doar câteva cadre, este concentrant un
întreg proces și o durată mare de timp. Această tehnică se folosește prin
reprezentarea vizuală a unei transformări ușor identificabile de spectator,
precum creșterea unei plantații de copaci, ca în exemplul de mai jos.
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Un alt asemenea artificiu este folosit și în scena de la minutul 4.08, în care tatăl
familiei își admonestează un concetățean care se pregătește să taie un copac.
Reprezentarea vizuală a beneficiilor unui copac pentru oameni este ilustrată
printr-o scurtă animație inserată în cadrul filmulețului nostru într-un balon
de vorbire (speech balloon este un cerc folosit extensiv în animații și benzi
desenate pentru a insera replici sau gânduri ale personajelor, citate și, foarte
rar, alte texte vizuale) situat deasupra celor două personaje care acționează
ca un ecran. Acest film în film îndeplinește diverse funcții; redarea acestei
secvențe în acest fel are o funcționalitate ridicată și permite o traducere foarte
ușoară a informațiilor oferite, la nivel vizual. Fiind vorba despre un scurtmetraj
dedicat copiilor, importanța copacilor este redată vizual; exprimarea verbală
sau scrisă a acestor idei ar fi îngreunat citirea materialului, întrucât ar fi adăugat
voci și/sau subtitrări și, implicit, subtitrări. În același timp, această scurtă scenă
oglindește principiile importante expuse în scurtmetraj, accentuând ideea de
bază în jurul căreia este construit filmul: importanța naturii pentru comunitățile
umane și devoltarea durabilă. Mai mult, alegând să insereze noua scenă întrun alt episod deja început al poveștii, iar nu să o redea ca pe o scenă de sine
stătătoare printr-o tăietură de montaj, se creează o legătură directă între
comunitatea de pe ecran și natură, sugerând nemijlocit avantajele și importanța
pe care natura le are pentru aceștia. Nu în ultimul rând, acest balon este și o
reprezentare vizuală a proceselor cognitive prin care oamenii redau informații,
și le imaginează, le aranjează în semnificații și idei.
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Modul în care diverse elemente cinematografice sunt combinate și integrate
pe ecran oferă multiple posibilități de a transmite informații, acțiuni sau
stări. Uneori, acest tip de a crea înțeles este atât de ușor de manipulat, încât
rezonează și în afara ecranului. Scena de la minutul 9.43 prezintă un exemplu
de continuare a acțiunii în afara ecranului, dar convenții cinematografice
ce urmează procesele cognitive ale oamenilor fac posibilă ”citirea” scenei și
deducțiile necesare pentru a o înțelege. În scena de mai jos aruncarea unei
bombe ce produce o explozie este vizibilă doar parțial, dar spectatorului îi
este ușor să identifice concluzia. Convențiile folosite de cinema sunt bazate
pe procesele logice pe care oamenii le folosesc în viața reală și pe înțelegerea
acestora ca atare. Astfel, imaginea unei bombe ne duce deja cu gândul la
o explozie; această deducție completată de componente sonore, paleta
cromatică și efecte speciale face posibilă înțelegerea acțiunii ce se petrece în
afara ecranului.
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PERSPEC TIVA ÎN CINEM ATOG R AFIE

”Punctul de vedere” cinematografic reprezintă perspectiva din care este spusă
povestea filmului. Această perspectivă este construită la nivel vizual, lingvistic
și narativ printr-o sumă de metode și tehnici. Există două tipuri principale de
perspective: persoana întâi și persoana a treia (perspectiva persoanei a doua
fiind mai puțin întâlnită). Perspectiva persoanei întâi este subiectivă, povestea
fiind spusă din punctul de vedere al unui personaj și având un caracter mai
intim. Situată la polul opus este perspectiva persoanei a treia, obiectivă, oferind
spectatorului o anumită distanță față de poveste și prezentând-o așa cum este,
fără comentarii personale. În cazul filmelor, această perspectivă este asimilată
poziției camerei de filmat, întrucât acțiunea ne este prezentată prin lentilele
acesteia.

Scurtmetrajul ”Schimbarea” folosește perspectiva obiectivă, punctul de vedere
fiind cel al unui narator sau privitor exterior ce urmărește, de la distanță,
desfășurarea acțiunii. Perspectiva folosită este similară poziției pe care o are un
spectator la teatru, întrucât camera este poziționată să filmeze mereu în față,
din poziție de mijloc.

De menționat că, în mod obișnuit, filmele încep cu ceea ce se numește plan al
ansamblului, un cadru ce permite stabilirea detaliilor principale ale narațiunii:
unde și când are loc acțiunea, ce personaje are povestea etc. De obicei,
încadratura folosită este largă pentru a cuprinde întregul spațiu de desfășurare
al acțiunii și a oferi cât mai multe informații spectatorului. Contrar acestui lucru,
scurtmetrajul adoptă un cadru mai aparte, alegând o încadratură mai redusă
și păstrând poziția camerei de filmat în centrul imaginii și în spate. Acest unghi
permite poziționarea spectatorului ca un observator ce poate vedea acțiunea,
așa cum ar fi percepută și în viața reală, umbrită de vegetație, parțial ascunsă
de trunchiurile copacilor și din același punct. Camera urmărește personajul în
drumul către apă fără a ne oferi prea multe indicii despre cine este, unde se
duce și ce rol va avea în povestea expusă. Aceste alegeri, împreună cu lipsa
unei narațiuni care să ne ofere informații extra, apropie scurtmetrajul de un
stil cinematografic mai realist – ca și în viață, nu cunoaștem toate detaliile
și informațiile încă de la început, trebuie să urmărim desfășurarea situațiilor
pentru a ne forma păreri și a trage niște concluzii.
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ANIM AȚIE ȘI TEHNICI DE ANIM AȚIE

Animația este o iluzie optică create prin derularea imaginilor ale unor elemente
statice de o manieră rapidă pentru a reda impresia de mișcare. În producția
cinematografică, secvențele animate pot fi realizate prin diverse metode: pot fi
imagini desenate și apoi filmate, fotografii consecutive făcute de o camera de
filmat unui element în mișcare, sau imagini generate cu ajutorul calculatorului.
În ultimii ani, majoritatea filmelor de animație produse folosesc animația
computerizată, întrucât ușurează extrem de mult volumul de muncă depus
pentru a anima elemente statice.
Primele tehnici de a anima elemente statice apar la sfârșitul secolului al XVIIIlea, dar cunosc o dezvoltare masivă în a doua jumătate a secolului XIX-lea.
Dacă aceste tentative timpurii de animație au o complexitate și o durată extrem
de redusă (majoritatea animațiilor din secolul al XIX-lea conțin 12 imagini și
sunt, mai degrabă, secvențe animate), după 1900 experimentele devin tot
mai serioase și mai răspândite, permițând deja creare filmelor animate de
lungmetraj (cel mai vechi lungmetraj de animație care a supraviețuit datează
din 1926, fiind vorba despre ”Aventurile prințului Achmed”, realizat de Lotte
Reiniger).

”Schimbarea” utilizează animație computerizată, folosind principiile de bază ale
animației pentru a crea un stil vizual cât mai potent și eficient. Cu un stil vizual
minimalist scurtmetrajul reușește să surprindă esența figurilor umane sau a
obiectelor prin anumite aspecte definitorii pentru acestea. Fără a recurge la un
gen de animație baroc, el redă foarte clar povestea și focusează atenția asupra
narațiunii și a mesajului transmis.

Aranjarea cadrelor (staging) este un principiu cunoscut și folosit în film și
teatru, în mod normal, și presupune prezentarea unei idei într-un mod clar
pentru spectator, prin construcția scenei într-o manieră relevantă narațiunii și
focusarea atenției pe ceea ce este important, precum și eliminarea detaliilor
irelevante. Imaginea de mai jos oferă un exemplu bun de aranjare a cadrului
și de perspectivă, reușind să ofere informațiile importante pentru momentul
acțiunii. Cadrul prezentat apare imediat ce liniștea satului este tulburată de
apariția unui nou dispozitiv pe care sătenii nu reușesc să-l identifice, și oferă
detaliile esențiale despre ce înseamnă prezența acestui dispozitiv și cum va
continua acțiunea.
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CULORI

Paleta cromatică este un alt aspect important în cinematografie și îndeplinește
două roluri: pe de o parte, are o calitate estetică de a reprezenta realitatea,
a înfrumuseța lucrurile sau a face acțiunile mai dinamice. Pe de altă parte,
culorile folosite și modul în care acestea se schimbă de-a lungul unui film
facilitează dezvoltarea narațiunii și are efecte directe asupra spectatorului.
Culorile provoacă reacții emoționale, atrag atenția asupra anumitor detalii sau
arată schimbări în poveste. Culoarea majoritară folosită în ”Schimbarea” este
galbenul, în diverse tonuri, însoțită de nuanțe de verde și maro. Desigur această
combinație de culori este reprezentativă pentru mediul natural în care este
plasată narațiunea, o versiune animată de savană.

© Smart Water Magazine

Verdele este, în general, culoarea naturii semnificând vigoarea mediului în
care are loc povestea; maro este reprezentantul cromatic al solului, o culoare
asociată cu stabilitate și reziliență. Combinația dintre cele două este pandantul
vizual al copacilor, al pădurii ce înconjoară micul sat.
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Odată cu identificarea pericolului iminent reprezentat de dispozitivul-oraș,
ecranul se colorează în roșu, iar verdele naturii dispare. Roșu este asociat, în
mod clasic, cu conceptele de pericol și violență, fiind folosit în cinema pentru a
arăta dramatismul inevitabil al unei situații.

Albastrul, culoarea apei, apare în două puncte ale narațiunii ca un declanșator
al acțiunii. În ambele este vorba despre inundații. Ideea apei ce curăță nu este
o idee nouă pentru simbolismul cinematografic sau literar, iar scurtmetrajul o
aplică ca atare: dacă prima inundație distruge satul și ocolește dispozitivul-oraș,
cel de-al doilea deluviu lasă neatins satul care a învățat din greșeli, afectând
major comunitatea urbană. Imaginea de mai jos reprezintă fundalul pe care
comunitățile trebuie construite, un fundal în acord cu mediul înconjurător,
învățând din progresul umanității, dar ținînd cont de specificitățile umane și
naturale.

Finalul scurtmetrajului este o explozie de culoare, galbenul, verdele și albastru
coexistă într-o comunitate unitară, dezvoltată și sustenabilă.
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PEISA J SONOR ȘI EFEC TE AUDIO

Sunetul este un instrument puternic pentru arta narațiunii. Banda sonoră conține
mai multe elemente audio ce construiesc peisajul sonor al unui film: sunete
ce aparțin mediului în care se desfășoară acțiunea, efecte audio, voci umane
și muzică. Acestea sunt folosite pentru a provoca emoții, a accentua anumite
detalii sau idei, a crea atmosferă sau a avansa narațiunea. Deși sunt comune
tuturor filmelor, modul în care sunt combinate și integrate în poveste este mereu
inovator. Un aspect interesant și relevant pentru ”Schimbarea” este folosirea
vocilor umane, dar nu a dialogurilor; personajele din film au voce, exprimă stări
și idei, dar nu folosesc conversația clasică pentru transmiterea acestora.

Scurtmetrajul este plin de instanțe de folosire a peisajului sonor pentru a
accentua un aspect sau a sugera ceva despre subiectul filmat. Acesta este cazul
sunetul aparatului de condiționat al comunității umane – un scârțâit enervant
ce arată lipsa de interes pentru lucrurile din jur. La fel este și sunetul înghițiturilor
pâlniei cu care construcția-oraș strânge apa de ploaie, ca un om extrem de
însetat capabil să înghită toate resursele, fără prea multă atenție la împrejurimile
sale. Subliniind și sonor aceste idei, li se reamintește spectatorilor importanța
lucrurilor arătate.

TEME: ( A )C A SĂ ȘI COMUNITĂȚI UM ANE
O comunitate este un grup de oameni care sunt legați unul de celelălalt pentru
că împărtășesc o serie de valori, credințe, obiceiuri, nevoi, identități și principii
de viață. Uneori acestea pot fi legate de un spațiu geografic comun, dar pot
exista și în afara unei legături fizice (de exemplu, comunități virtuale). Ființele
umane sunt ființe sociale și au nevoie de un sentiment de apartenență la un
grup (sau o comunitate) cu care dezvoltă o serie de relații sociale. O comunitate
poate fi constituită de un cartier, un sat, un oraș, o țară, o regiune, un grup etnic,
o organizație, suporterii unei echipe de fotbal, fanii unei trupe muzicale etc.

Acasă reprezintă locul unei persoane în care sau de care simte că aparține;
există mai multe niveluri pe care le are ideea de acasă, astfel că poate fi o casă,
o familie, un sat sau o întreagă țară, sau chiar planeta Pământ.
Cele două concepte – comunitate și acasă – sunt extrem de importante pentru
scurtmetrajul ”Schimbarea”, întrucât povestea și mesajul filmului sunt indisolubil
legate de modul în care oamenii se raportează la apartenența unui spațiu și al
unui grup social. Povestea celor două comunități – cea rurală și cea urbană –
vorbește despre modul diferit în care funcționează comunitățile urbane, cum
pot acestea stabili legături și conlucra pentru o dezvoltare eficientă și durabilă a
întregii omeniri.
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TEME: MEDIU ȘI ECOLOG IE

Mediul natural sau înconjurător se referă la toate lucrurile vii sau non-vii care se
află pe Pământ, la interacțiunea dintre specii, climă, fenomene meteorologice
și resurse naturale. Ființele umane trăiesc și își dezvoltă activitatea în strânsă
legătură cu mediul înconjurător, depinzând de acesta pentru a putea supraviețui
și evolua.

Ecologia este o ramură a biologiei care se ocupă cu studiul interacțiunii dintre
organisme și mediu. Ecologia este interesată de subiecte precum ecosisteme,
biodiversitate, interacțiuni între specii, circuitul resurselor și energiei în
comunitățile organismelor vii. Ecologia are aplicații practice într-o gamă variată
de activități umane și este principalul instrument folosit pentru înțelegerea vieții
pe Pământ și modul în care activitatea umană trebuie dezvoltată în concordanță
cu resursele planetei și nevoile omenirii.

Scurtmetrajul prezentat are ca temă centrală relația dintre om și mediu, și
transpune vizual modul în care societatea umană a afectat natura, dar încă mai
poate beneficia de o dezvoltare durabilă. Filmul vorbește despre interacțiunea
dintre om și natură de la un nivel elementar – beneficiile unui copac pentru
oameni – până la un registru complex – dezvoltarea socio-economică a fost
posibilă cu ajutorul resurselor naturale și a exploatării acestora. Povestea arată
multiplele forme în care oamenii au influențat mediul: poluare, exploatarea
resurselor, despăduriri. Toate acestea au provocat schimbări climatice, eroziunea
solului, poluarea aerului și a surselor de apă, ceea ce a generat la rându-le
efecte negative în societățile umane, cum ar fi migrație, acte de violență, sărăcie.
Stilul cinematografic folosit reușește să redea pe înțelesul celor mici legăturile
complexe și schimburile constante între activitatea umană și mediul natural. Mai
mult, animația arată și pașii necesari unei schimbări de paradigmă: dezvoltarea
durabilă ce îmbină cunoștințele tradiționale cu cele oferite de progresul
tehnologic, ținând cont de specificul comunităților umane și al mediului
înconjurător. Povestea, un act ecologic și de solidaritate deopotrivă, are trei
paliere de reprezentare, ca un instrument educativ, un prilej de reflecție și un
imbold de a acționa.
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TR A SEE
PEDAGOGICE

ACTIVITĂȚILE PROPUSE MAI JOS TREBUIE ADAPTATE ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTA
ȘI DE ABILITĂȚILE COGNITIVE ALE COPIILOR.

AC TIVITĂȚI ÎNAINTE DE VIZIONARE A FILMULUI
• Discuție despre afișul filmului - primele idei și reacții pe care le inspiră
acesta.
• Ascultați cu copii secvența audio de la începutul filmului. Cereți copiiilor să
intuiască despre ce este vorba în film? Ce gen de film este? Ce emoții le inspiră
muzica?
• Ascultați o scurtă secvență audio de la minutul 5.00-5.15. Copiii trebuie
să identifice ce sunete aud, ce le inspiră acestea, ce cred că se întâmplă în
secvență.

EDUCAȚIE CINEMATOGRAFICĂ

AC TIVITĂȚI DUPĂ VIZIONARE A FILMULUI
Deoarece filmele pot declanșa emoții foarte diferite și impresii puternice,
este important să surprindem reacțiile inițiale după experiența filmului și să
deschidem spațiul pentru întrebări și activități.

• Ce se întâmplă în film? (rezumatul filmului)
• A cui este povestea? Care sunt personajele?
• Cum ai descrie personajele? Ce tipuri de personaje avem? (principale/
secundare, bune/rele, individual/colectiv etc).
• Cum ai descrie cele două tipuri de comunități? Care sunt elementele
definitorii ale acestora?
• Ai vreo întrebare despre film? Există ceva ce nu ai înțeles?
• Există scene sau aspecte din film despre care ai vrea să vorbiți?
• Ce ți-a plăcut la film și ce nu ți-a plăcut? De ce?
• Ce este special la film? Ce te-a surprins?
• Descrie locurile unde se desfășoară acțiunea.
• Ce este diferit de / asemănător cu lumea și comunitatea în care trăim?
• Crezi că titlul scurtmetrajului este potrivit? Despre ce fel de schimbare este
vorba?
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• Ce părere ai despre finalul filmului? Ce vrea să ne transmită?
• Ce titlul/titluri alternativ(e) ai da filmului? De ce ai ales acest(e) titlu(ri)?
• Ce vezi în imaginea de mai jos? Ce elemente apar, cum sunt aranjate? De ce
apar aceste elemente, ce ne spun ele despre poveste și scena reprezentată?

• Care sunt cele mai importante elemente/idei/aspect din filmul vizionat?
Odată stabilite acestea, desenează un afiș nou pentru scurtmetraj.
• Mai jos sunt 2 imagini din film. Identifică din perspectiva cui este văzută
scena, iar apoi desenează/reprezintă scena dintr-o perspectivă diferită (unghi
diferit)? Ce se vede dintr-o altă poziție?
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• Împreună cu 3 colegi, inventează un nou film sau o nouă poveste pentru
fiecare din personajele de mai jos. Desenați împreună câte un storyboard
pentru a reprezenta vizual poveștile imaginate de voi.

• Vizionează din nou scena în care personajele încep construcția unei noi
așezări, folosind principii noi și în acord cu elementele naturii. Urmărește
modul în care este redată această scenă, cum este filmată, unde sunt
poziționate personajele. Scrie o scenă în care tu și colegii sau prietenii tăi
realizați o activitate împreună. Realizează un desen sau o filmare cu telefonul
mobil după această scenă.
• Scrie în dreptul culorilor de mai jos ce emoții sau stări îți provoacă.

• Pune o culoare în dreptul cuvintelor de mai jos:

PAMÂNT

ÎNGHEȚATĂ

SCUZE

CREION

PRIETENIE

INIMĂ

TRISTEȚE

CER

• Imaginează-ți un alt final pentru cele două comunități. Cum ar arăta acesta?
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COMUNITATE

• Compară cele două imagini de mai jos. Cum sunt cei doi elefanți, ce
asemănări și ce diferențe vezi între ei? Care îți place și de ce?

• Ce este o comunitate de oameni?
• Ce înseamnă solidaritate?
• Când ai probleme, cui îi ceri ajutorul?
• Când ai ajutat ultima oară pe cineva? Cum, în ce fel ai ajutat?
• Identifică un moment (sau mai multe) în scurtmetrajul ”Schimbarea” în care
un personaj ajută.

ECOLOGIE

• Desenează casa sau apartamentul în care locuiești, apoi adaugă strada și
cartierul. Ce schimbări ai face în comunitatea în care trăiești?
Argumentează-ți deciziile.

Relația om-natură poate fi sesizată de copii parcurgând următoarele trasee ce
pot fi dezvoltate și continuate în funcție de nivelul de cunoștințe al copiilor,
de interesele grupului și obiectivele pedagogice propuse.
• Ce înseamnă natura? Dar mediul înconjurător?
• Oamenii sunt parte din natură? Detaliază răspunsul.
• Care sunt fenomenele naturale care apar în film? Descrie-le și explică cum
afectează viața celor două comunități.
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• Ce anume provoacă dezastrele naturale din film?
• Prin acțiunile tale, ai influențat în sens bun sau rău natura? Oferă un
exemplu sau mai multe.
• Cum rezolvă micul sat problemele provocate de dezastrele naturale?
• La un moment dat, în scurtmetraj sunt prezentate câteva din beneficiile pe
care le are un pom (vezi imaginea de mai jos). Scrie sau desenează câteva din
avantajele pe care le au pomii sau copacii pentru oameni.

• Tu știi care este legătura dintre un om și un copac? (împărțim 25% din
materialul genetic cu copacii și plantele)
• Care crezi că este cel mai vechi organism (om/animal/plantă) de pe pământ
care încă trăiește? (un pin bristlecone din Statele Unite ale Americii în vârstă
de 5,067 ani)
• Ia-ți familia, prietenii sau colegii de clasă într-o excursie prin parc sau
pădure. Desenează copacii pe care îi întâlnești. Alege un copac preferat și
realizează o poveste cu acesta (scris sau vizual).
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