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EDUCATIFF

Un documentar despre adolescenții care
trăiesc în locuințele sociale din Franța - să fii
adolescent nu e deloc ușor, iar prejudecățile
cu care se confruntă o parte din
protagoniști adaugă presiune asupra vieții lor
deja complicate. Descoperă visele și ambițiile
lor pentru viitor - și ce înseamnă să ai swag!
Teme: adolescență, identitate, condiție
socială, independență, dependență

1.
EDUCATIFF

Oamenii născuți în aceeași țară vorbesc întotdeauna aceeași limbă? Explorați
împreună ce înseamnă limbaj colocvial, jargon, regionalisme, cuvinte arhaice
sau neologisme. Încercați să construiți aceeași propoziție folosind de fiecare
dată alt stil de limbaj dintre cele menționate.

2.

Propuneri
teme de
discuție

Care sunt cele mai noi cuvinte auzite? Fiecare alcătuiește o listă și apoi
verificați câte dintre ele sunt cunoscute și de ceilalți sau nu. Pentru cuvintele
pe care ceilalți nu le cunosc, persoana care le știe sensul va încerca mai întâi
să le descrie fără cuvinte, doar prin pantomimă. Dacă nu sunt ghicite, va
încerca să le alcătuiască o definiție. (Pentru limba engleză există site-ul
urbandictionary.com care încearcă să țină pasul și să definească toate noile
cuvinte și sintagme care apar.)

3.
Imaginează-ți că pentru o săptămână nu ai mai avea acces decât la 10 dintre
lucrurile tale personale (haine, pantofi, gadget-uri, decorațiuni etc). Care ar fi
cele 10 lucruri pe care le-ai păstra ca să te ajute să-ți păstrezi cât mai mult din
propriul stil?

4.
Care au fost imaginile care ți-au rămas în minte? Ai observat tehnici de
montaj care au ajutat documentarul să fie mai dinamic? (de exemplu
prezentarea cartierului pornind de la un prim-plan care se tot lărgește,
camera iese pe fereastră și începe să urce spre cer; sau alăturarea de cadre cu
personaje diferite, care dă impresia că deși sunt separate, au între ele
conexiuni invizibile)
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