
PAUZELE
PLAN DE LECȚIE ÎN PRACTICĂ 2

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Un lider de sprijin lingvistic de la egal la egal – EDUCATOR (ales de comunitate) va
explica titlul lecției. În timpul vizionării unui film, PAUZA înseamnă reflecție,
contemplare sau discuție asupra a ceea ce se va întâmpla în continuare.

El/ea va pregăti un mic ghid gramatical despre timpul viitor și sfaturi utile. 
 EDUCATORUL va prezenta vocabularul care va fi folosit în videoclip, înainte de
începerea acestuia, pentru o mai bună înțelegere.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Exercițiul își propune să ajute la
gestionarea problemelor gramaticale,
precum formele de viitor în funcție de
circumstanțe. Datorită instrumentului
ales de EDUCATOR (film), cursanții vor
avea și posibilitatea de a recunoaște
emoțiile unor personaje, de a le denumi și
de a asculta activ limba maternă a țării în
care trăiesc (astfel consolidându-
și/revizuindu-și vocabularul). Ținând cont
de acest lucru, exercițiul urmărește, de
asemenea, să îmbunătățească abilitățile
de ascultare ale cursanților.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
folosească formele de viitor
mult mai bine. Vor înțelege
diferențele gramaticale.
Cursanții vor fi capabili să
denumească și să înțeleagă
emoțiile persoanelor – își vor
revizui și consolida vocabularul
ce ține de emoții și sentimente.
Cursanții vor fi mai familiarizați
cu normele și cultura din țara în
care trăiesc (elemente de
înțelegere și conștientizare
culturală)  

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ:  30-40 minute
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult, pentru a
încuraja discuțiile și explicațiile.

Resurse: laptop, videoproiector, boxe; un pix și o foaie de hârtie pentru liderul de
sprijin lingvistic de la egal la egal



Profesorul pornește o parte din film (filmul ar trebui să fie amuzant – ex. să fie
bazat pe simțul umorului local) și pune pauză la un moment dat. Cursanții
discută despre ceea ce cred că se va întâmpla în continuare (ex. se va prăbuși) și
explică de ce cred asta. După această parte, profesorul pornește din nou filmul.

Acest tip de activitate va ajuta, de asemenea, migranții, să înțeleagă
comportamentul uman sau normele dintr-o anumită cultură, și simțul umorului
local. În cazul în care cursanții nu înțeleg unele emoții/ comportamente,
EDUCATORUL va explica contextual cultural.

Cursanții ar trebui să aibă posibilitatea să urmărească filmul din nou la final,
fără pauze, pentru a vedea dacă își dau seama de ce s-a întâmplat acel lucru. În
acest mod, aceștia pot vedea dacă au omis unele indicii când l-au vizionat prima
oară.

ALTERNATIVE PENTRU CURSANȚII MAI AVANSAȚI – VERBE MODALE 

Am implementat acest exercițiu la un nivel lingvistic mai avansat– lucrăm cu
verbele modale la timpul trecut (trebuia să fi făcut, să fi făcut - evident, găsind
un echivalent gramatical în limba țării din care provin migranții). Cursanții
urmăresc o parte din film și speculează, în perechi, ce s-a întâmplat înainte de o
anumită scenă. Apoi urmăresc o scenă anterioară și văd dacă presupunerile lor
au fost corecte.

O alternativă a exercițiului respectiv este să pregătiți diferite videoclipuri, câte
unul pentru fiecare pereche. Cursanții vor urmări un film pe telefonul/ laptop-ul
lor și vor specula, în perechi, despre ce s-a întâmplat înainte, iar mai apoi,
perechile vor fi amestecate. Fiecare student va spune ce crede că s-a întâmplat
înainte de scena pe care a urmărit-o. Cealaltă persoană prezice ce se va
întâmpla în continuare, iar cursanții vor urmări videoclipurile colegilor și vor
verifica dacă au ghicit corect.

El/ea va face o activitate scurtă despre timpul prezentat în lecție, înaintea
începerii filmului, lucru care poate ajuta la încurajarea unor mai bune discuții
între cursanți și a creșterii încrederii în propriul discurs.

un glosar util pentru cursanți (ce conține cuvinte din film)
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 (dacă cineva dorește, poate crea o
poveste folosind acel cuvânt sau contura o definiție a lui)
post-it-uri cu sfaturi gramaticale – timpuri viitoare/ verbe modale (pentru
cursanții mai avansați)

REZULTATE



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!

HANDOUT-URI

Fără


