
HARTĂ MENTALĂ
PLAN DE LECȚIE 4

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII

EDUCATORUL va fi un instructor lingvistic, care va ghida cursanții printr-o serie de
subiecte. Acesta îi va instrui pe cursanți referitor la cum pot pregăti o hartă
mentală, plină de cuvinte utile.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Exercițiul vizează crearea unei familii de
cuvinte, pe baza pe subiectul selectat,
într-o manieră ce facilitează memorarea
cuvintelor de către cursanți și extinderea
vocabularului acestora. Acesta ajută, de
asemenea, la dezvoltarea gândirii critice
și a abilităților ce țin de rezolvarea
problemelor. Acest tip de exercițiu este o
bună oportunitate de a exersa anumite
parți ale discursului.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
gândească abstract și să-și
dezvolte un sistem de asocieri,
pentru a facilita procesul de
memorare a cuvintelor.
Cursanții vor învăța noi cuvinte
din vocabular, referitoare la
subiectul ales.
Cursanții vor fi capabili să-și
îmbunătățească vocabularul,
ceea ce este foarte util din
punctul lor de vedere.
Cursanții vor implementa
metode de a reține mai ușor,
pentru a învăța o limbă mai
eficient. 

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ:  60 minute
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult, întrucât
educatorul ar trebui să se plimbe prin cameră, să asculte și să ofere sprijin
grupurilor.

Resurse – markere (diferite culori), flipchart, post-it-uri; tablă albă de scris; folii 
Mai multe materiale vizuale pot fi adăugate hărții mentale, sub formă de
cartonașe pregătite de către profesor înainte de începerea activității.



HARTA MENTALĂ (în perechi/ grupuri mici)
Faza 1
Cursanții vor crea o hartă mentală pe o foaie de hârtie ce va fi lipită pe perete,
fie pot folosi folii rulante, de pe care pot șterge scrisul mai târziu.
Faza 2
Perechile/ grupurile își vor schimba locurile și vor veni la o altă hartă mentală,
pentru a scrie cuvinte adiționale, contribuind astfel la dezvoltarea hărții.
Faza 3
Cursanții își vor schimba locurile din nou. Aceștia vor verifica dacă înțeleg sensul
cuvintelor, iar mai apoi, fiecare student va descrie câte o ramură a hărții
mentale, folosind toate cuvintele scrise. Cuvintele pe care nu le știu vor fi
explicate în detaliu.
Faza 4
Cursanții își vor schimba locurile din nou. Un student oferă definiția unui cuvânt
de pe hartă, iar restul, în perechi, vor încerca să ghicească ce cuvânt este descris.

HARTA MENTALĂ (individual)
Faza 1
Fiecare student va crea o hartă mentală, pe o foaie de hârtie, în funcție de
subiectul ales. Când au terminat, o vor lipi pe perete.
Faza 2
Cursanții vor merge la oricare altă hartă și vor încerca să adauge cât mai multe
cuvinte suplimentare într-un minut (pot folosi culori diferite pentru a vedea mai
ușor ce a fost adăugat ulterior). În grupuri mici, studenții vor merge la fiecare
hartă până vor ajunge înapoi la cea realizată de ei. Apoi, vor analiza cuvintele
adăugate de ceilalți membri ai grupului.
Faza 3
În următoarea activitate, studenții vor merge la oricare hartă și o vor folosi
pentru a pregăti un exercițiu lexical. Apoi vor nota exercițiul (și răspunsul) pe o
foaie de hârtie pe care o vor lipi lângă harta lor.
Faza 4
Cursanții vor analiza restul hărților, vor rezolva un exercițiu în caietul lor, iar mai
apoi vor verifica dacă răspunsul este corect.

Hartă mentală - o diagramă în care informațiile sunt dispuse vizual, de obicei
constând într-o idee centrală plasată în mijloc și alte idei asociate, pe marginea
ei. După selectarea tematicii, cursanții notează diferite cuvinte pe care le asociază
cu acea idee, pe tablă, pe flipchart sau folosesc post-it-uri pe care le lipesc în
jurul ei. Cursanții încearcă să identifice cele mai utile cuvinte din domeniu, în
propriul vocabular.



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (EDUCATOR – care acționează ca un instructor și
îndrumător de vocabular). Cursanții sunt, la rândul lor, autori de exerciții lexicale.

HANDOUT-URI

Handout 4  reprezintă un exemplu de hartă mentală

dezvoltarea hărților mentale pe diferite subiecte pe care comunitatea le
dorește.
elaborarea a câteva sfaturi pentru construirea cuvintelor (daca este cazul)
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
dezvoltarea tehnicilor de memorare
creșterea capacității de reținere a informației

REZULTATE


