
LUCRUL CU EMOȚIILE
PLAN DE LECȚIE 1

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Un lider de sprijin lingvistic de la egal la egal – EDUCATOR (ales de comunitate) va
crea un glosar pentru cursanții migranți, care să includă emoții, sentimente și, dacă
e necesar, trăsături de personalitate (necesare în crearea unui CV). 

EDUCATORUL descrie vocabularul necesar, referitor la sentimente și emoții (sau
trăsături de personalitate), făcând astfel activitatea mult mai eficientă și mai ușor
de înțeles pentru cursanți (Exemplu – Handout 1). Lecția poate fi împărțită în mai
multe părți, ex. Sentimente/ Emoții/ Trăsături de personalitate.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Exercițiul își propune să ajute toți cursanții
să-și identifice corect emoțiile și
sentimentele și în același timp, să își
revizuiască și să își consolideze tipul
acesta de vocabular. Pe lângă beneficiile
lingvistice, activitatea va ajuta la
integrarea cursanților prin înțelegerea
sentimentelor proprii și ale celorlalți.
Activitatea îi va ajuta, de asemenea, pe
migranți, să de adapteze din punct de
vedere mental într-o societate, prin
înțelegerea diferitelor comportamente și
dezvoltarea capacității de a denumi
emoțiile, sentimentele și de iniția o
conversație constructive.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
denumească și să înțeleagă
propriile emoții si pe cele ale
celorlalți.
Cursanții își vor revizui și
consolida vocabularul legat de
emoții și sentimente.
Cursanții vor fi capabili să-și
justifice alegerile, răspunzând
constructiv la întrebările de
tipul ”De ce?”. 

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ:  90 minute
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult.

RESURSE:
Handout – exemplu de spații libere pentru completat; laptop, videoproiector,
boxe; un pix și o foaie de hârtie pentru liderul de sprijin lingvistic de la egal la egal



LUCRUL CU EMOȚIILE – VIZUALIZAREA UNUI FILM

Folosim acest exercițiu când lucrăm cu adjective emoționale (ex. fericit, supărat).
Cursanții urmăresc o parte din film fără sunet, la alegerea profesorului, și scriu
ce emoții cred ei că au personajele. Apoi, în perechi, își compară răspunsurile și
explică de ce le-au ales pe acestea și nu altele. După, vor răspunde la întrebări,
completând spațiile punctate cu acele cuvintele pe care le-au folosit (un
exercițiu pregătit de profesor pe baza filmului selectat).

După vizionarea filmulețului, cursanții vor discuta emoțiile respective cu
partenerul din pereche. În acest punct, profesorul poate propune o sesiune de
brainstorming, pentru a aduce în discuție celelalte emoții care au fost omise.

Handout-urile 2 și 3 propun alternative pentru această activitate.

Pentru a evalua cunoștințele de vocabular ale cursanților, orice formă de testare
este recomandată (ex. Quizz/carduri digitale de învățare).

EDUCATORUL pregătește câteva imagini cu diferite emoții sau sentimente care
pot fi arătate înainte de video, pentru a avea o mai bună înțelegere a lecției.

un glosar util pentru cursanți (denumirile sentimentelor/ emoțiilor și, dacă e
necesar – a trăsăturilor de personalitate etc.)
câteva imagini/ grafice reflectând cel mai dificil vocabular, pregătite de acei
cursanți cu abilități artistice, pentru ca mai apoi să fie afișate în panoul cu
informații 
link-uri către scurte filmulețe care ilustrează emoțiile, pentru a le memora
mai ușor
post-it-uri cu cele mai dificile cuvinte
post-it-uri cu sfaturi gramaticale – verbe modale; timpuri trecute (emoții
conectate cu trecutul) – PENTRU CURSANȚII MAI AVANSAȚI (extra)

REZULTATE



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (autor - un lider lingvistic de sprijin de la egal la egal,
dintr-o comunitate sau grup ales)

Link-uri:
https://www.youtube.com/watch?v=_sOP9na9hdQ 
https://www.youtube.com/watch?v=iO6zy3gUICg (from 1 minute 30 sec.)

HANDOUT-URI

Handout-urile de la 1.1 la 1.3

https://www.youtube.com/watch?v=_sOP9na9hdQ
https://www.youtube.com/watch?v=iO6zy3gUICg

