
DESCRIEREA AUDIO
PLAN DE LECȚIE 10

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Un lider de sprijin lingvistic de la egal la egal – EDUCATOR (ales de comunitate) va
crea un glosar în funcție de subiectul principal al filmului.

Educatorul va propune un exercițiu scurt de gramatică pentru a consolida regulile
gramaticale sau frazele, înainte de a începe activitatea. Exercițiul depinde de
structurile gramaticale folosite în film.

Pe baza subiectului principal din film, EDUCATORUL va descrie vocabularul de bază
care va fi necesar pentru activitate. Ea/El va pregăti câteva fișe pentru a memora
mai ușor vocabularul. Noile cuvinte vor fi pronunțare de cursanți aleși întâmplător.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Scopul exercițiului este de a-i ajuta pe
cursanți să formuleze propoziții scurte și
corecte, să descrie locuri, oameni și chiar
emoții. Filmul, ca instrument de lucru, îi
va ajuta pe studenți să-și îmbunătățească
abilitățile de ascultare. Cursanții vor
avea, de asemenea, oportunitatea de a-
și revizui vocabularul prin ascultarea
activă a limbii materne din țara în care
locuiesc.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

formuleze propoziții scurte și
corecte.
identifice emoțiile/sentimentele
celorlalți.
să descrie locuri, elemente
legate de ținuta și aspectul
cuiva.

Cursanții vor fi capabili să:

Cursanții își vor consolida
vocabularul legat de emoții și
sentimente sau orice fel de
descrieri.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATĂ: 60 minute. 
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult.
Planul de lecție se adresează în principal cursanților familiarizați cu alfabetizarea
digitală (cu bune abilități de IT).
MATERIALE NECESARE:  laptop, videoproiector, boxe; un pix și o foaie de hârtie
pentru liderul de sprijin lingvistic de la egal la egal



Noul meu loc de muncă/interviul de angajare
Vizită la medic
Vizită la centrul comercial
Călătoritul etc.

Descrierea audio este o înregistrare audio care narează informațiile vizuale
relevante. Descrierea audio presupune că persoana nu poate vedea și, prin
urmare, descrie elementele vizuale importante, care sunt necesare pentru a
înțelege conținutul, ca o adaptare pentru persoanele nevăzătoare și cele cu
vedere slabă. Descrierea poate include informații despre acțiuni, personaje,
împrejurimi, costume, corp etc.

După ce cursanților le-a fost explicat ce este descrierea audio, aceștia vor fi
informați despre obiectivele lecției și abilitățile lingvistice pe care lecția își
propune să le îmbunătățească.
Înainte să înceapă vizionarea filmului, cursanții pot încerca să descrie o imagine
aleatorie sau aspectul general al unui coleg, pentru a stimula interacțiunea
reciprocă și a exersa formatul descriptiv.

Această activitate poate fi realizată și la un nivel mai ușor, alegând un film
simplu (filmele mute funcționează foarte bine). Urmăriți întregul film, împărțiți
studenții în perechi și atribuiți câte un fragment/scenă pentru fiecare pereche.
Sarcina cursanților este să pregătească o descriere audio a fragmentul primit.
Aceștia trebuie să fie atenți la toate aspectele din film: locul, emoțiile, culorile,
ținutele și, în același timp, descrierea trebuie să fie relativ scurtă pentru a
permite profesorului să o citească destul de repede. În timpul acestei sarcini,
perechile își pot folosi telefoanele sau computerele astfel încât să poată recrea
de mai multe ori o anumită scenă și să-I citească descrierea. La sfârșitul
activității, cursanții urmăresc și citesc împreună întreaga descriere audio a
filmului.

ATENȚIE!
Filmul ar trebui să se bazeze pe subiectul/ tema selectată, deoarece scopul
vizează revizuirea, extinderea sau îmbunătățirea vocabularului legat de subiectul
ales de grup. Acesta reprezintă baza elaborării glosarului axat pe un anumit
domeniu/ subiect. Tematica depinde și de vârsta persoanelor din grup și nivelul
lingvistic al grupului.
Exemple de subiecte:

Aceste cuvinte vor fi repetate și de către întregul grup. Cursanții sunt rugați să
exerseze pronunțarea noului vocabular, ca parte a temei pentru acasă.
Cursanții vor viziona filmul de mai multe ori, pentru a se familiariza cu
vocabularul. Profesorul trebuie să explice cuvintele folosite în film. 



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (autor – un lider de sprijin lingvistic dintr-o
comunitate/grup)
Filme care vor fi alese în funcție de limba locală și subiectul ales!

HANDOUT-URI

Fără

un glosar util pentru cursanți, conținând pronunții corecte (versiune sonoră)
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
post-it-uri cu cele mai dificile cuvinte
o mai bună abilitate de a formula propoziții mai ușor

REZULTATE


