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PLAN DE LECȚIE 5

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Un lider de sprijin lingvistic de la egal la egal (EDUCATOR) va explica titlul lecției și
regulile – cursanții trebuie să se concentreze asupra vieții lor pentru a
arăta/gesticula/reflecta prin gesturi unele părți.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Exercițiul își propune să-i ajute pe
cursanți să se integreze și să acumuleze
cât mai multe informații despre
caracteristicile comunității lor și, în
același timp, să-și perfecționeze
abilitățile lingvistice. Întrebările vor fi
despre hobby-urile cursanților, familiile,
job-ul, trecutul, educația și multe alte
lucruri. Exercițiul vizează, de asemenea,
recunoașterea mai ușoară a limbajului
non-verbal, care este relevant în special
la începutul învățării unei noi limbi.
Activitatea își propune să identifice
originile, poveștile, preocupările comune,
creând astfel legături solide între familiile
ce provin din medii migrante, indifferent
de vârstă.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
formuleze propoziții, să-și
împărtășească poveștile de viață
- BIOGRAFII.

Întrebările vor fi formulate la
timpuri diferite, doar pentru a
evidenția diferența (pentru
grupuri mai avansate).

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ: 30-40 minute
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult.

Resurse:  un handout sau doar imaginația cursanților; un pix și o foaie de hârtie
pentru liderul de sprijin lingvistic de la persoană la persoană
Educatorul poate folosi un laptop sau un videoproiector pentru a prezenta elemente vizuale care ar fi
foarte utile pentru cursanții migranți, în procesarea informației și totodată, pentru educatori, care au
nevoie de inovare în desfășurarea diferitelor activități de învățare. De asemenea, aceștia pot folosi și
carduri de învățare.



Pentru a facilita recunoașterea gesturilor, un lider de sprijin lingvistic de la
egal la egal – EDUCATOR (ales de comunitate) va trebui să ofere un set de
cuvinte noi, în funcție de subiectul activității, care va fi folosit în elaborarea
glosarului pentru cursanții migranți.
Întrebările vor fi despre viața de zi cu zi; vor fi împărțite pe grupe de vârstă
(ex. copiii migranților și adulții).
Nivelul de dificultate al unor întrebări va fi diferit și în funcție de nivelul
lingvistic al grupului.
Întrebările ser vor referi și unele aspecte gramaticale (în funcție de subiectul
ales).
O listă cu subiecte speciale va fi pregătită de liderul de sprijin lingvistic de la
egal la egal – EDUCATORUL.  

EXEMPLE:

Grupul țintă: tinerii
întrebările vor fi despre: interese, hobby-uri, animale, materiile favorite, ce le
place și ce nu le place, aspect, etc.

Grupul țintă: adulții (alternative: muncă/ povestea de viață)
Întrebările pot fi și despre educație, experiența de muncă, abilități/aptitudini
utile, realizări importante etc.

Cursanții lucrează în perechi și se intervievează pe rând. Scopul interviului este să
afle cât mai multe informații personale despre cealaltă persoană din pereche.
Persoana care răspunde la întrebări nu poate vorbi, ci doar gesticulează
răspunsurile. Dacă gesticularea nu este posibilă, ei pot folosi ocazional cuvinte.

După 5-7 întrebări, cursanții rezumă ce au aflat unul despre celălalt și verifică
dacă au înțeles corect gesturile partenerului.

Regula principală

Cursanții vor lucra în perechi. O persoană va pune întrebările, iar cealaltă va
arăta răspunsurile. Dacă gesticularea nu este posibilă, ei pot folosi ocazional
cuvinte.



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (autor – un lider de sprijin lingvistic dintr-o
comunitate/grup)

HANDOUT-URI

Consultați Handout 5 Exemple de întrebări

un glosar util pentru cursanți (pe subiecte)
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 

REZULTATE


