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CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
PENTRU TINERI „CIMITIRELE 
EVREIEȘTI LOCALE”



U T I L I Z A Ț I  U R M Ă T O A R E L E  B A Z E  D E  D A T E  
Ș I  M A T E R I A L E  P E N T R U  A  C R E A  P R O I E C T U L : 

CENTROPA: Aici veți găsi biografii, interviuri, fotografii, context istoric și filme 
https://www.centropa.org

ESJF Inițiativa Europeană pentru Cimitirele Evreiești:  
Aici veți găsi hărți, prezentări istorice, descrieri și fotografii 
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/

Ghid ESJF: Cimitirele evreiești în clasă:
Aici veți găsi o prezentare generală a cimitirelor evreiești, inițiere în descifrarea simbolurilor și epitafelor, precum și 
exerciții practice cu răspunsuri:
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Prin prezenta, invităm elevii din Ucraina, Ungaria, Polonia, 
Slovacia, Moldova, Lituania și Georgia să prezinte proiectele lor 
creative pentru una dintre cele trei categorii:

POVEȘTILE SUNT UNIVERSALE.  
POVESTIREA NE CONECTEAZĂ ÎNTRE NOI. 

POVESTEȘTE-NE DESPRE CIMITIRULUI 
EVREIESC DIN LOCALITATEA VOASTRĂ!

           T E R M E N U L  D E  D E P U N E R E                                    25.02.2023

Broșuri online
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Filme

https://www.centropa.org
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
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J U R I U L

Toate proiectele vor fi analizate 
de un juriu internațional format 
din șase experți în proiecte 
audiovizuale și istorie evreiască. 
Toți participanții vor fi informați 
despre rezultatele competiției 
până la sfârșitul lunii aprilie.

Proiectele câștigătoare vor fi 
prezentate  în mai 2023 în cadrul 
unei ceremonii oficiale de 
premiere.
 
Proiectele câștigătoare vor fi, de 
asemenea, publicate online și 
partajate prin școlile din lume.

C  Ș T I G Ă T O R I I  Ș I  P R E M I I L E  C O N C U R S U L U I  D E  T I N E R E T

L O C U L  I

L O C U L  2

P R E M I I  S P E C I A L E

un card cadou pentru echipamente electronice  
în valoare de 250 EUR

un card cadou pentru echipamente electronice 
în valoare de 150 EUR

un card cadou pentru echipamente electronice 
în valoare de 100 EUR



Î N T R E B Ă R I ?  C O N T A C T A Ț I  
C O O R D O N A T O R U L  D E  Ț A R A :

Ucraina Andrii Koshelnyk 
 koshelnyk@centropa.org
Lituania Gintare Liorancaite
 gintare.liorancaite@gmail.com
Polonia Ewa Arendarczyk 
 ewa.arendarczyk@galiciajewishmuseum.org
Ungaria Szilágyi Sára 
 szilagyi@centropa.org
Georgia Teona Dalakishvili 
 teonadalak@gmail.com
Moldova Ion Ungureanu
 ion@ecovisio.org
Slovacia Dr. Jana Odrobiňáková 
 jana.odrobinakova908@gmail.com

Vă rugăm să citiți atent regulamentul nostru.
Aveți întrebări? Aveți nevoie de ajutor pentru realizarea proiectului?
Suntem bucuroși să vă dăm sfaturi practice. Luați legătura cu noi, 
coordonatorii de țară sau contactați-ne pe paginile noastre de Facebook.

C E N T R O P A  Ș I  E S J F
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https://www.facebook.com/RescuebyRecognition/


FIȚI CREATIVI, FIȚI ACTIVI! – 
DISTRIBUIȚI ACEST APEL COLEGILOR, 
PROFESORILOR ȘI ELEVILOR.

1. Urmărește unul dintre exemplele noastre de bune practici, realizat 
de elevii din Grecia și Polonia: primul film este despre cimitirul evreiesc 
din Salonic, Grecia. Al doilea este despre istoria evreiască a orașului 
polonez Biała Podlaska și relatează despre soarta celor două cimitire 
evreiești ale orașului.

La Puerta Redonda (vechiul cimitir evreiesc din Salonic)

Istoria evreiască din Biała Podlaska

2.  Citi cu atenție instrucțiunile noastre și urmați-le atunci când faceți 
filmul. Cel mai important, filmul tău trebuie să dureze între 5 și 8 
minute.

3.  Gândește-te la subiectele pentru filmul tău. Utilizează bazele de 
date pentru a căuta informații despre un cimitir din țara ta; alege 
unul despre care ai dori să afli mai mult și despre care ai vrea să 
le spui și altora. Folosiți-vă imaginația pentru a spune povestea 
Cimitirului Evreiesc.

4.  Încarcă filmul pe YouTube.com sau pe altă platformă media, de 
exemplu vimeo.com.

5.  Trimite un e-mail coordonatorului de țară tale cu un link către ceea ce 
ai realizat, împreună cu numele tău, orașul în care locuiești, numele 
școlii tale și numele profesorului tău.

Filme
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www.youtube.com
vimeo.com


1.  Privește acest exemplu de bune practici, Zsidó Temető Zine, creat de 
Haver, un ONG din Ungaria. Nu ți faci griji dacă nu înțelegeți limba. 
Ar trebui să vă inspire.

2.  Creează o broșură despre un cimitir evreiesc pentru a o prezenta 
publicului. 

3.  Citește cu atenție instrucțiunile noastre și urmează-le atunci când faci 
broșura. Cel mai important, reține că broșura trebuie să includă cel 
puțin 12 fotografii și aproximativ 500 de cuvinte. 

4.  Folosește bazele de date enumerate la pagina 3 pentru a cerceta 
cimitirul din țara ta. Aici vei găsi hărți, prezentări istorice, descrieri și 
fotografii.

5.  Trimite un e-mail coordonatorului de țară cu linkul lucrării tale, 
împreună cu numele tău, orașul în care locuiești, numele școlii și 
numele profesorului tău.

Broșura online
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https://issuu.com/haver_foundation/docs/zsid___temet___zine


C U P R I N S

1. Introducere

2. Cercetarea cimitirelor evreiești / Subiecte de cercetare

3. Cercetări istorice și fotografii

4. Unde poți cerceta?

5. Ce să nu faci?

6. Vizita cimitirelor evreiești

7. Ghid pas cu pas: Filme

8. Ghid pas cu pas: Broșură online

Suntem încântați că ești interesat(ă) de crearea unui proiect 
pentru elevi. Sperăm că următorul ghidi te va ajuta să realizezi 
cu succes proiectul tău.

Cum să folosești aceste instrucțiuni:

Vă rugăm să citiți capitolele 1-6 înainte de a începe. Aceste 
capitole detaliază lucruri importante de luat în considerare 
și de reținut înainte de a participa! Dacă v-ați hotărât deja 
în ce categorie doriți să intrați, citirea instrucțiunilor pentru 
categoria aleasă este obligatorie.
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1 .  I N T R O D U C E R E

CONCURSUL PENTRU TINERI 2020/21
GHID AL CONCURSULUI ESJF / CENTROPA 
2022/23 PENTRU TINERI



Baza de date despre cimitirele evreiești:

Pentru Lituania, Ucraina, Slovacia:

ESJF Inițiativa Europeană pentru Cimitirele 
Evreiești. Cea mai mare bază de date a cimitirelor 
evreiești din Europa de Est (inclusiv hărți, 
prezentări istorice, descrieri și fotografii) 
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/

Cimitire lituaniene 
http://www.litvak-cemetery.info/

Toate țările

Proiectul Internațional pentru Cimitire Evreiești 
(creată de Asociația Internațională a Societăților 
Genealogice Evreiești)
http://iajgscemetery.org/eastern-europe

Jewishgen Online Worldwide  
Burial Registry (JOWBR)
 https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/
tree/CemList.htm 

    2 .  C E R C E T A R E A  C I M I T I R E L O R  E V R E I E Ș T I  / 
      S U B I E C T E  D E  C E R C E T A R E

Mai întâi de toate, explorați cimitirele evreiești din regiunea/țara dvs. și găsiți 
un cimitir pe care ați dori sa-l studiați în detalii! Următoarele link-uri oferă o 
privire de ansamblu asupra cimitirelor din țara dumneavoastră:
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https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
http://www.litvak-cemetery.info/
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm


Subiecte posibile pentru  
toate categoriile

Tema generală este „Cimitirul evreiesc local“. Iată 
câteva sugestii de subiecte pentru categorii. Vă 
rugăm să rețineți că astea sunt recomandări. Dacă 
dorești să combini diferite subiecte, acest lucru este 
posibil. Te rugăm să te concentrezi asupra poveștii 
cimitirului.

Cimitirul evreiesc și o biografie și/sau  
un element al cimitirului evreiesc

Utilizează bazele de date pentru a cerceta un cimitir din 
țara ta și alege unul despre care ai dori să știi mai mult 
și să le spui și altora. Încearcă să utilizezi o abordare 
creativă atunci când povestești istoria Cimitirului 
Evreiesc și concentrează-te asupra punctelor:
• Istoria cimitirului evreiesc pe care l-ai ales
• Situația actuală a cimitirului evreiesc

Notă:  dacă nu au mai rămas cimitir e în orașul tău, dar ai vrea totuși 
să-i spui povestea, nu ezita să folosești modalități creative. Acest 
exemplu “Istoria evreiască din Biała Podlaska” vă poate oferi câteva 
idei de bună practică.

Opțiuni avansate:

Dacă cunoști alfabetul ebraic încearcă să citești data și textul unei epitafe. Aceasta este 
o modalitate bună de a aplica cunoștințele teoretice în practică.

•  Explorează pietrele funerare din cimitirul evreiesc local și încearcă să identifici cât 
mai multe date. Utilizează secțiunea corespunzătoare din manualul ESJF.

• Găsește datele și convertește-le în calendarul gregorian.
• În baza rezultatelor pe care le-ai adunat, găsește răspunsurile  
 la următoarele întrebări: 
 »  Cât de vechi este cimitirul?
 » Câți ani are cea mai veche piatră funerară din cimitir? Cea mai noua?
 » Care an sau deceniu este cel mai răspândit în cimitir?
 » Ce ar putea însemna?
• Spune-ne despre ce ai găsit în cursul cercetărilor.
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2 .  T E M E  D E  C E R C E T A R E



Comparația hărților

Hărțile vechi pot fi o sursă utilă în localizarea unui cimitir evreiesc.

•  Găsește hărți vechi ale orașului tău. Acestea pot fi găsite într-o 
bibliotecă locală sau pe internet. La pagina 74 din Manualul 
ESJF „Cimitire evreiești în clasă”, vei găsi câteva link-uri.

•  Compară hărțile vechi cu cele noi. Dacă folosești Google Maps, 
ajustează dimensiunea astfel încât să se potrivească cu cele 
ale cimitirului vechi. Folosind cele două tipuri de hărți, găsește 
răspunsurile la următoarele întrebări: 

  Câte cimitire evreiești poți găsi pe harta veche? Câte sunt 
acum? Dacă cimitirul s-a păstrat, mai este pe locul vechi? S-a 
schimbat dimensiunea sa de când a fost editată vechea hartă? 
Cum? Dacă cimitirul a fost distrus, ce se află în locul lui? Vizitați 
cimitirul, întrebați localnicii dacă știu că pe acest loc a fost cimitir.

Opțional explorează cimitirul evreiesc local și găsește tipuri 
recurente de ornamente. Alege un subiect în funcție de 
constatările tale. De exemplu, „Animale și păsări pe pietrele 
funerare evreiești din orașul meu” sau „Cel mai popular simbol 
evreiesc”. Fă poze. Dacă este posibil, utilizează o cameră de 
calitate profesională.

•  Alege cele mai bune fotografii pentru proiectul tău. 
•  Materialul vizual ar trebui însoțit de informații despre istoria 

comunității evreiești din orașul sau regiunea ta și/sau despre 
cimitirul evreiesc pe care îl prezinți.

•  Utilizează partea corespunzătoare a Manualului ESJF:   
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_
classroom_-_an_esjf_guide pentru a explica semnificațiile 
simbolurilor și ornamentelor. În plus, poți consulta bibliografia 
furnizată la sfârșitul acestei secțiuni a manualului.
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    2 .  T E M E  D E  C E R C E T A R E

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_


3 .  C E R C E T Ă R I  I S T O R I C E  Ș I  F O T O G R A F I I
Unde să găsești fotografii bune?

Pe lângă site-uri web, fotografii ce se referă la istoria sau locurile evreiești pot fi în 
biblioteci și arhivele naționale sau orășenești. La fel și în muzeele evreiești locale. 
Țineți minte, dacă cautați pe Google numele orașului + cuvântul „evreiesc”, este 
posibil să obțineți o mulțime de fotografii. Pentru a filtra imaginile puteți utiliza 
setările paginii „căutarea imaginilor” și „pentru reutilizare necomercială”. Acest 
lucru vă va ajută să găsiți imagini fără drepturi de autor. Dacă ai găsit o imagine 
bună pe care dorești să o folosești, dar nu ești sigur că ai voie să o faci, încearcă să 
contactezi organizația care o deține. Povestește-le despre proiectul tău și despre 
motivația ta și, cu amabilitate, cere-le permisiunea.

Ce rezoluție este necesară?

Ai grijă să alegi fotografii de înaltă rezoluție, cel puțin 1084 x 824, în caz contrar, 
nu vor arăta bine.

Vizită la muzeu sau arhivă

Scanarea imaginilor nu e dificilă, dar durează timp și ar putea costa bani.

Fă-ți poze proprii

Poți face simplu o fotografie bună cu propria ta cameră. Cu toate acestea, este 
important să faci o fotografie de bună calitate. Vezi exemplul de mai sus. Și 
asigură-te că fotografiezi cu rezoluție înaltă! Poți utiliza un program de editare 
foto pentru a redacta fotografia.

Pentru toate categoriile, este esențial să cercetezi și să 
colectezi imagini interesante pentru a spune povestea 
cimitirului evreiesc pe care l-ai ales.
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4 .  U N D E  S E  P O T  F A C E  C E R C E T Ă R I

Utilizează legăturile recomandate la pagina 74 din Ghidul ESJF.
 
Veți găsi link-uri și baze de date utile, precum și o fișă cu simboluri 
și multe informații utile.

Notă despre surse: s-ar putea să doriți să căutați informații 
pe internet. Nu este o problemă, atâta timp cât citați sursele 
specifice, cunoscute pentru veridicitatea informațiilor sale:  
Yad Vashem, Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA și 
Biblioteca Virtuală Evreiască toate sunt resurse recunoscute, dar 
există și altele.

Când vine vorba de enumerarea cifrelor populației evreiești și a 
datelor și cifrelor referitoare la Holocaust, citează cel puțin două 
surse pentru fiecare fapt, doar pentru a fi sigur.

Nu uitați, aceste relatări vor fi văzute de experți din întreaga lume.

SUGESTIE IMPORTANTĂ!

După ce ai terminat proiectul, trimite-l profesorului de engleză 
pentru a verifica corectitudinea gramaticală a textului și 
profesorului de istorie pentru a verifica datele.

De asemenea, noi cei de la Centropa am fi bucuroși să vă oferim 
feedback, trebuie doar să trimiți coordonatorilor noștri de țară 
întrebarea sau să ne contactați pe Facebook!
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http://www.yadvashem.org/
https://www.facebook.com/RescuebyRecognition/


5 .  C E  S Ă  N U  F A C E Ț I

Vă rugăm să respectați aceste reguli:

• Nu copiați lucrarea altcuiva.
•  Nu utilizați surse și informații dubioase și nesigure. Dacă 

nu sunteți sigur de credibilitatea sursei, trimite-ne un e-mail.
•  Vă rugăm să vă nu piratați fotografii. Acest lucru poate 

duce la judecată. Dacă nu ești sigur că poți folosi pozele, 
trimiteți-ne un email.

•  Nu prezentați imagini grafice sau fotografii ce conțin violență

6 .  V I Z I T A  L A  C I M I T I R U L  E V R E I E S C

Orice cimitir evreiesc, activ sau inactiv, este un loc de o importanță religioasă 
deosebită pentru cei de credință iudaica. Ca atare, vizitatorii la cimitir, fie că au venit 
din motive personale sau în scopuri de cercetare, trebuie să respecte câteva reguli 
simple. Această secțiune se va concentra asupra acestor reguli, precum și asupra 
unor ritualuri legate de vizitarea cimitirului. Bărbații ar trebui să-și acopere capul. În 
iudaism, este obligatoriu în general ca bărbații să-și acopere creștetul. 

La un cimitir evreiesc, mai ales la unul ce are activitate, bărbaților (indiferent de religia 
lor) li se va cere să poarte kippa în semn de respect pentru cei decedați. Acestea pot 
fi oferite chiar la fața locului. [Notă: Dacă nu aveți o kippa, nu ezitați să folosiți orice, 
cum ar fi o șapcă de baseball, o pălărie, etc.] La cimitir este interzis să mănânci, să bei 
și să fumezi. Pe de o parte, evreii consideră ca lipsă de respect față de decedați; pe 
de alta, cimitirul este perceput ca un loc extrem de impur ritual. Datorită stării impure 
a cimitirului, vi se poate cere să vă spălați pe mâini înainte de a părăsi cimitirul. 

În acest scop, majoritatea cimitirelor sunt echipate cu instalații de apă. Cei îndoliați 
participă la o serie de ritualuri și obiceiuri, cum ar fi rugăciuni de doliu sau kadiș, 
care nu este în sine o rugăciune de doliu, ci o expresie de laudă pentru Dumnezeu, 
aprinderea lumânărilor lângă pietrele funerare și așezarea pietrelor mici pe ele. 
Așezarea florilor pe morminte nu este o tradiție evreiască, dar este considerată mai 
mult un obicei creștin. Conform obiceiurilor evreiești, toate ritualurile legate de 
cimitire și înmormântări sunt strict respectate,  De exemplu, să fii membru a unei 
Hevra Kadișa* este considerată o ocupație foarte respectabilă; să participi  la o 
înmormântare sau să întâlnești un cortegiu funerar este de asemenea perceput ca 
un mare onor. Potrivit unuia dintre obiceiuri, individul care a întâlnit o procesiune 
funerară trebuie să dea pomene.

* Hevra Kadișa (din arameică „frăție sfântă”) este un grup de persoane care pregătesc trupul defunctului 
pentru înmormântare și conduc înmormântarea. Este o parte esențială a fiecărei comunități evreiești, iar 
membrii ei sunt tratați cu mare respect.

Ghidul ESJF, p. 52l
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P A S U L  1
 

Primul pas este să faci o cercetare: 

 a. Când au venit evreii pentru prima dată în oraș?
 b.  Câte cimitire evreiești erau când populația evreiască era cea mai 

numeroasă?
 c. Cât de numeroasă a fost populația evreiască și când a fost asta?
 d.  Cine au fost cei mai renumiți evrei născuți în localitate sau împrejurimi?  

Care din ei au fost înmormântați în cimitirul orașului?
 e.  Câți evrei trăiesc acum în localitate și ce cimitire evreiești mai sunt?  

Dacă nu mai sunt, poate au mai rămas câteva urme/semne de comemorare?
 f. Care erau ocupațiile evreilor din oraș?
 g. Ce s-a întâmplat aici în timpul Holocaustului?
 h. Ce s-a întâmplat cu evreii din oraș după Holocaust?
 i. Descrieți comunitatea evreiască de astăzi și activitățile acesteia.

Procesul de realizare a filmului poate implica mai mulți elevi:

•  unii pot face cercetare istorică (profesorii vor putea să asiste sau 
puteți consulta și echipa Centropa prin coordonatorii de țară, 
prin poștă electronică sau pe pagina noastră de Facebook)

•  alții pot scana fotografii și prelucra cu Photoshop pentru a le 
face să arate mai bine

•  alții pot scrie scenariul
•  unii pot găsi muzică fără drepturi de autor care va fi folosită în film
• iar alții pot monta subtitrări în engleză.

Ce să conțină filmul

Pentru un film de 7 minute, trebuie să includeți cel puțin 40 de 
fotografii (aproximativ 1 fotografie la fiecare 10 secunde) și puteți 
folosi fotografii proprii sau fotografii de arhivă, atâta timp cât 
acestea pot fi folosite gratuit.
Vă rugăm să indicați sursa fiecărei fotografii la sfârșitul filmului.

Urmează un ghid pas cu pas despre cum să faceți un film despre 
cimitirele evreiești din orașul sau regiunea dvs.

ȚINEȚI MINTE!
• Filmul trebuie să fie în limba maternă cu subtitrări în engleză
•  Filmul trebuie făcut și sonorizat numai de elevi, nu de 

profesori sau profesioniști 
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7 .  P A S  C U  P A S :  G H I D  D E  F I L M A R E



P A S U L  2
 
Căutarea fotografiilor pentru proiect.

Căutați fotografii în bazele de date, Centropa, pe site-uri web, în biblioteci naționale și orășenești, 
arhive sau muzeul evreiesc local. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul: 
cercetări istorice și fotografii.

P A S U L  3
 
Filmare video

Deci, aveți câteva fotografii vechi și ați făcut un studiu bun. Acum ar trebui să vizitezi site-urile 
evreiești din orașul tău (sau un oraș din apropiere) pentru a face fotografii sau filme video cu camere 
digitale. Multe telefoane mobile oferă acum opțiunea de filmare video, dar ar fi mai bine să folosiți 
ceva de calitate superioară, dacă este posibil.

Pentru a filma un clip video, iată câteva reguli de bază:

•   Dacă obiectul sau persoana pe care o filmați se mișcă, atunci puteți ține camera video și o filmați.
 Dacă persoana stă, sau dacă filmați o sinagogă sau un cimitir, atunci folosiți un trepied!
•  Dacă doriți să ne arătați cupola unei sinagogi și altarul, atunci deplasați camera încet în sus sau în jos.
•  Fiecare secvență ar trebui să dureze 20 de secunde.
•   Dacă veți intervieva pe cineva, încercați să găsiți o modalitate de a plasa un microfon în față, 

deoarece microfonul camerei video de obicei nu este suficient de bun mai ales dacă sunteți 
afară, pe stradă, unde este prea mult zgomot. Ne dăm seama că s-ar putea să nu puteți găsi un 
microfon pentru asta, dar încercați.

 

IMPORTANT Dacă alegeți să intervievați pe cineva, vă rugăm să nu vă limitați doar la acest interviu 
în filmul dvs. Desigur, un interviu poate fi un punct forte pentru film, dar nu ar trebui să fie singurul 
lui conținut.
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P A S U L  4

Crearea unui storyboard

Următorul pas este crearea unui storyboard în limba engleză.

Storyboard-ul trebuie să fie un document Word, iar fotografiile 
plasate în formatul doc. (vă rugăm să rețineți: nu plasați 
fotografii de înaltă rezoluție în documentul dvs. Word, deoarece 
se va bloca!).
Țineți minte: vrem să ne spuneți o poveste. Utilizați fotografii 
sau clipuri video sau ambele, dar  compuneți o poveste pentru 
noi. Dacă în școala ta există cursuri de scriere sau teatru, atunci 
profesorul vă poate ajuta. Iată un exemplu de poveste despre 
istoria evreiască a unui oraș. Dar țineți cont că puteți utiliza 
clipuri video sau fotografii sau ambele. La alegerea dvs..

Țineți minte, acesta este un exemplu. Va trebui să-l ajustați 
istoriei cimitirului din orașul dvs. Dar dacă v-ați gândit la 
alte metode de a descrie cimitirul evreiesc din localitatea 
dvs, nu ezitați să le folosiți.
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1.

2.

3.

4.

Aceasta este o imagine a unui oraș fondat 
în 1300. În prezent aici locuiesc aproximativ 
30.000 de oameni și am dori să vă 
prezentăm istoria evreiască a acestui oraș, 
spunându-vă povestea cimitirului evreiesc  
și a oamenilor care sunt îngropați aici.

Evreii locuiau aici din anii 1700, iar cea mai 
numeroasă comunitate a avut-o în 1930, 
când aici locuiau 10.000 de evrei.

Familiile evreiești au contribuit în diverse 
moduri la dezvoltarea orașului. Printre ei 
erau muncitori, crâșmari, medici, avocați. 
Unele magazine erau deținute de familii 
evreiești, precum cea a dl Herșkovici. 

Erau două școli evreiești în orașul nostru.
Iată clasa absolventă din 1920.

5.

6.

7.

8.

 
Cimitirul nostru evreiesc are aproximativ 
5.000 de morminte, dar este acoperit de 
vegetație.

Aici se află monumentul celor care au fost 
deportați și uciși în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Am numărat 98 de nume 
pe acest memorial.

Nu sunt mulți evrei astăzi în orașul nostru. 
Bernard Cohen este unul dintre membrii 
micii comunități evreiești din orașul nostru. 
El a fost dentist înainte de a se pensiona în 
2005.

Când am vizitat cimitirul evreiesc local, am 
descoperit mormântul părinților săi - Berta 
și Hermann Cohen.

Continuați să scrieți 
scenariul cu imagini și text, 
pentru a spune o poveste 
completă.

7 .  P A S  C U  P A S :  G H I D  F I L M E 



P A S U L  5 

Producția video

Trebuie să-ți faci propriul clip video, ceea ce poate fi realizat prin mai multe softuri: 
Microsoft Movie Maker, Sony Vegas, Apple iMovie etc. Dacă în școala dvs. sunt cursuri  
de IT ori profesor specializat în video, atunci ar putea să vă ajute la înregistrare.

SUGESTII

1. Colectați materialele și plasați-le într-un singur folder
  • Imagini
  • Clipuri video
  • Fișiere audio
  • Efecte sonore

2. Import •  Deschideți software-ul și asigurați-vă că aveți acces la „importați” 
materialele pe care le-ați colectat în software-ul dvs

  •  Importați toate materialele astfel încât să le puteți aranja  
organizat într-un film.

3. Montajul •  Software-ul dumneavoastră va avea o „cronologie” sau „zonă de 
proiect” unde vă puteți aranja materialele pentru a vă crea filmul.

  •  Faceți mai întâi narațiunea, cu viteza și tonul dorite și apoi  
adăugați materialele.

  •  Odată ce narațiunea este completă, adăugați imaginile,  
fișierele audio, clipurile video și efectele sonore.

 
NU UITAȚI SĂ SALVAȚI PERIODIC MATERIALELE!

4. Convertirea •  Finalizați filmul într-un fișier .MOV sau .MP4
  •  Salvați versiunea finală pe computer
  • Partajați online fișierul salvat: încărcați filmul pe  YouTube.

IMPORTANT!

La sfârșitul filmului, trebuie să indicați următoarele:
• numele elevilor care au participat
• muzica pe care ați folosit-o
• fotografii și filme pe care le-ați folosit, surse și bibliografie

Iarăși vă rugăm să NU piratați muzica și fotografiile, căutați 
muzică și fotografii fără drepturi de autor. Un bun punct de 
plecare pentru căutare este Free Music Archive și Flickr CC 
sau Wikimedia Commons pentru fotografii. Vă rugăm să vă 
familiarizați cu licenţele atribuite lucrărilor respective.

În cele din urmă, această secțiune a filmului ar trebui să includă 
mulțumiri acelor oameni care v-au ajutat – profesori, biblioteca 
orășenească, comunitatea evreiască sau oricine a ajutat în 
cercetare.

Trimiteți prin posta electronică linkul lucrării 
coordonatorului de țară, inclusiv numele dvs, orașul, numele 
școlii și numele profesorului dvs.
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http://freemusicarchive.org/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


P A S U L  1

Uită-te la acest exemplu de bune practici, Zsidó Temető Zine, 
creat de Haver, un ONG din Ungaria. Nu vă faceți griji dacă nu 
puteți înțelege limba. Ar trebui să vă  inspire. Decideți despre ce 
cimitir vreți să ne spuneți.
Puneți-vă următoarele întrebări de parcă ați fi fost un vizitator:

 1.  Ce ai vrea să știi despre cimitir?
  Care sunt datele și evenimentele importante?
 2.  Care este istoria cimitirului?
 3.  Care este situația astăzi?
 4.  De ce este cimitirul un loc interesant de vizitat?
 5.  Ce poți vedea/învăța în timpul vizitei tale?
 6.  Ce poate fi interesant pentru alți elevi?
 7.   Cum ar trebui să arate pagina de titlu a broșurii tale?  

Ce o va face să pară interesantă?

Procesul de creare a proiectului poate implica mai mulți studenți:

•  cei care fac cercetare istorică (profesorii vor trebui să asiste, și puteți 
consulta și echipa Centropa)

•  cei care pot găsi și scana fotografiile și apoi pot lucra în Photoshop 
pentru a le face să arate mai bine

• alții pot scrie secțiuni ale textului
• cineva poate face managementul conținutului şi alcătuiește broșura
• alții pot traduce broșura în engleză

REȚINEȚI!
•  Textul broșurii trebuie scris în engleză sau în limba maternă și 

tradus în engleză.
•  Broșura trebuie executată în exclusivitate de către elevi și nu de 

profesori sau profesioniști.
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https://issuu.com/haver_foundation/docs/zsid___temet___zine


PASUL 2

Începeți să cercetați, să vă colectați rezultatele 
într-un document Word separat. Verifică-ți 
sursele utilizate. Dacă nu sunteți sigur că puteți 
utiliza sursa, întrebați profesorul dumneavoastră 
sau pe noi.

PASUL 3

Este o broșură. Nu este o carte. Prea multe 
informații vor face cititorul confuz și vor dilua 
punctele forte ale textului broșurii.

Începeți să scrieți textul pentru broșura dvs.

O broșură nu trebuie să includă prea mult text. 
Scrieți doar câteva propoziții pe pagina ce 
însoțește materialul foto, ce ar trebui să includă 
cele mai importante informații. Vizitați cimitirul 
evreiesc dacă este posibil și faceți niște poze. 
Dacă cimitirul nu este accesibil, căutați poze 
online. Alegeți cele mai bune imagini pentru a 
ilustra textul scris.

PASUL 4

Începeți să creați designul broșurii. Deschideți 
documentul Word și creați-vă propria schiță. 
Broșura ar trebui să aibă aproximativ 12-16 
pagini (prima pagină: pagina de titlu, pe verso 
puteți include indicații) și include 1-2 fotografii 
per pagină. Scrieți pentru fiecare pagină un 

text scurt însoțitor, broșura ar trebui să aibă 
aproximativ 500 de cuvinte în total.
   În încheiere, secțiunea de mențiuni ar 

trebui să includă mulțumiri celor care ajutat, 
profesorii, biblioteca, comunitate evreiască, 
pe toți cei care au  ajutat la cercetare. Vă 
rugăm să indicați sursa fiecărei fotografii și 
elementele de text pe care le-ați folosit.

Acum este timpul să încărcați broșura pe ISSUU.

PASUL 5

Creați un cont ISSUU gratuit. Ar trebui să creați 
un cont pe care îl puteți folosi în grup. Puteți 
cere ajutor profesorului dvs. în acest sens.

PASUL 6

Încărcați documentul dvs. Broșura online se va 
crea automat.
IMPORTANT: Vă rog asigurați-vă că alegeți 
opțiunea: „numai listat” și nu vă publicați încă 
lucrarea.

PASUL 7

Trimiteți un e-mail coordonatorului de țară cu 
un link către proiectul dvs, împreună cu numele 
dvs, orașul în care locuiți, numele școlii, și 
numele profesorului dvs.
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