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Centropa este un Institut preocupat să păstreze memoria populației evreiești din Europa 

Centrală. Principalul instrument de interacțiune între Institutul Centropa și public este situl 

http://www.centropa.org/. Prin intermediul acestui site Centropa oferă și materiale pedagogice. 

Aici, educatorii interesați, găsesc o serie de materiale pedagogice brute (mărturii ale 

supraviețuitorilor evrei ai Holocaustului, mărturii ale evreilor din Europa Centrală, fotografii vechi), 

proiecte didactice, proiecte realizate de alți profesori și scurte film făcute pe baza mărturiilor și 

imaginilor supraviețuitorilor.  

Ca profesor preocupat de predarea istoriei evreilor, am folosit de multe ori aceste filme, 

făcute pe baza unor documente istorice imagistice și orale. Totuși, am observat, că nu întotdeauna 

elevii mei sunt interesați și atenți atunci când vizionau aceste filme. Așa mi-a venit ideea proiectului 

„Centropa movies remake”. Elevii clasei a XI-a E (16/17 ani) au fost împărțiți în grupe de patru și 

fiecare grupă a avut ca sarcină de lucru realizarea unui remake1 după unul din filmulețe Centropa. 

Elevii au ales să facă remaku-ri după filmele: 

- Centropa 10 Years in 4 Minutes! (https://www.youtube.com/watch?v=oihjpoyAVI0) 

- Juci Scheiner Love - On A Motorcycle 

(https://www.youtube.com/watch?v=oWiswwByDE) 

- Judit Kinszki - Love on a Paper Airplane  

(https://www.youtube.com/watch?v=oDVTXib6p4Q) 

- Max Uri - Looking For Frieda, Finding Frieda 

(https://www.youtube.com/watch?v=OPZcFMA8oq4). 

Elevii implicați în proiect au realizat filmulețele transformând filmele originale Centropa și 

adăugându-le experiența lor personală. Participând la acest proiect elevii clasei implicate au învățat 

să realize filme folosind diferite programe de editare, au învățat să folosească programe de editare a 

fotografiilor (filmele sunt în general alb-negru), au descoperit istoria evreilor din Europa Centrală, 

au fost regizori, scenariști, actori. 

Filmele realizate de acești elevi vor fi prezentate în cadrul Festivalului de Film al Elevilor de 

la Hasdeu – ediția a V-a (FF5EH). 

 

                                                           
1 Un remake (din engleză, cu sensul de refacere) este un produs mass-media bazat în cea mai mare parte pe 

o lucrare anterioară realizată pe același mediu. Poate fi un film, un joc video, o melodie, 

etc.(https://ro.wikipedia.org/wiki/Remake) 
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