
DIALOGURI MODERATE
PLAN DE LECȚIE 3

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII

EDUCATORUL va explica titlul planului de lecție – în ce constau dialogurile
moderate. În același timp ea/el va acționa ca moderator al acestor dialoguri. De
asemenea, va decide pe ce tematică se va desfășura dialogul. Va exista și o listă cu
cele mai dorite subiecte notate de către grup. Cuvintele sau frazele folosite în
exercițiu ar trebui să fie relevante pentru situațiile de zi cu zi, pentru a vă asigura
că studenții sunt pe deplin implicați și participă activ la activitate.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Scopul exercițiului este să stimuleze
creativitatea, fluența și încrederea în sine
a cursanților, în timp ce folosesc a doua
lor limbă. Sarcina presupune, de
asemenea, îmbunătățirea utilizării
gramaticii într-un context dat. Cursanții
se vor concentra pe un anumit vocabular,
în funcție de subiectul pe care ar dori să îl
aprofundeze.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
formuleze enunțuri mai lungi
folosind cuvinte specifice.
Cursanții vor învăța un nou
vocabular, aflat în strânsă
legătură cu subiectul
selectat.
Cursanții își vor consolida
câteva reguli gramaticale pe
care le vor întâlni de-a
lungul activității.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ:  60 - 90 minute

În funcție de grup și specificul acestuia, activitatea poate dura mai mult.

RESURSE:
pixuri, note autoadezive, foi de hârtie



 O programare la medic
 O vizită la birou
 Educație online
 A merge la cumpărături etc.

Educatorul va începe cu un exercițiu de gramatică pentru a consolida regulile
gramaticale sau frazele înainte de a începe activitatea. După alegerea
subiectului, EDUCATORUL va descrie vocabularul de bază care va fi necesar
pentru activitate. Ea/El va pregăti câteva fișe pentru a memora mai ușor
vocabularul. Aleatoriu, cursanții vor citi cu voce tare cuvintele noi. Aceste cuvinte
vor fi repetate și de către întregul grup. Cursanții sunt rugați să exerseze
pronunțarea noului vocabular, ca parte a temei pentru acasă.

Lista de subiecte depinde de nivelul lingvistic al grupului.

Exemple de subiecte:

Pe post-it-uri, cursanții vor nota două cuvinte (din categoria aleasă – un loc și o
persoană) pe care le-au învățat sau pe care ar dori să le revizuiască sau doar să
le învețe (fiecare cuvânt pe câte un cartonaș separat). Educatorul va colecta
toate cartonașele. În continuare, cursanții vor forma perechi. Fiecare pereche
primește același număr de cartonașe, care vor fi așezate pe masă în așa fel încât
fiecare cursant să vadă cuvintele scrise (trebuie să fie o persoană și un loc, de
exemplu, spital, fotbalist). 

Cursanții vor juca rolurile imaginându-și că se află într-un anumit loc și că
poartă o conversație, încercând să folosească cuvintele pe care le-au ales. Dacă
respectivul cursant folosește un cuvânt de pe cartonaș în timpul discuției
(propoziția trebuie să aibă sens), el sau ea poate lua cartonașul. Persoana care
adună mai multe cartonașe câștigă.

Notă: Cu cât combinația de cuvinte este mai ciudată, cu atât mai dificil va fi
exercițiul.

Educatorul va începe cu un exercițiu de gramatică pentru a consolida regulile
gramaticale sau frazele, înainte de a începe activitatea.

un glosar util pentru cursanți, ce conține cele mai dificile/utile cuvinte
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 înțelegere a unor reguli gramaticale folosite pe parcursul
exercițiului

REZULTATE



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ 

Conținutul pentru autor (EDUCATOR – un moderator de dialoguri)

HANDOUT-URI

Fără


