
GĂSIȚI PE CINEVA CARE… 
– INTEGRARE

PLAN DE LECȚIE 7

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII

La începutul lecției, cursanții ar trebui să se cunoască mai bine între ei prin
intermediul unor activități de tipul ice-breaker. Atât ei, cât și educatorul, pot
propune activități. Această abordare va ajuta la construirea încrederii de sine a
studenților și la câștigarea încrederii acestora.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Exercițiul își propune să integreze toți
cursanții și să le consolideze vocabularul
de bază în limba țării de rezidență, lucru
destul de important în comunicarea de zi
cu zi. Întrebările vor fi despre hobby-urile
cursanților, familiile, job-ul, interesele lor
și multe alte lucruri. Ținând cont de unul
dintre obiectivele proiectului, care este
sprijinul lingvistic de la egal la egal,
exercițiul este util, deoarece nu numai că
îmbunătățește vocabularul și permite
cursanților să-l revizuiască, dar își
propune să găsească origini, povești,
preocupări comune, creând astfel legături
solide între familii ce provin din medii
migrante, indiferent de vârstă.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

familii, 
interese, hobby-uri,
abilități, aptitudini, preferințe, 
rutine 
sau chiar și despre educație,
experiența de muncă sau
realizări – într-un mediu cu un
nivel lingvistic avansat și doar
pentru adulții migranți.

- Cursanții vor fi capabili să
înțeleagă și să folosească
vocabularul de bază din
comunicarea de zi cu zi despre:

- Întrebările vor fi formulate și la
timpuri diferite (trecut, prezent,
viitor), doar pentru a evidenția
diferența.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

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

MATERIALE NECEARE:  un handout sau doar imaginația cursanților, scaune, un
borcan/ coșuleț cu întrebări gata pentru a fi folosite; un pix și o foaie de hârtie
pentru liderul de sprijin lingvistic de la persoană la persoană



Grupul țintă: copiii; întrebările vor fi despre: interese, hobby-uri, animale,
materiile favorite, ce le place și ce nu le place, aspect, etc.
Grupul țintă: tinerii; întrebările vor fi despre: interese, subiecte favorite,
preferințe, planuri de viitor, moduri în care își pot petrece timpul liber etc.
Grupul țintă: adulții; pe lângă întrebările de mai sus, vor mai fi și: educație,
experiența de muncă, aptitudini/abilități utile, realizări importante etc.

- Întrebările vor fi despre viața de zi cu zi; aceștia vor fi împărțiți 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 se vor referi și la unele aspecte gramaticale (în funcție de subiectul
ales).

EXEMPLE:

În mediul de învățare ar trebui să fie cu o persoană mai mult decât numărul
total de scaune. Scaunele vor fi puse în formă de cerc. O persoană din mijloc
pune o întrebare, iar cei care se identifică cu răspunsul își schimbă locurile.
Persoana care nu reușește să-și schimbe locul la timp rămâne în mijloc și
continuă jocul, punând o altă întrebare. Întrebarea poate fi aleasă din cele
pregătite în prealabil.

ALTERNATIVE

Cursanții formează perechi. Aceștia vor încerca să afle câteva informații despre
ceilalți. Li se vor oferi fișe cu întrebări, iar ei trebuie să scrie numele persoanei în
coloana din dreptul întrebării. În afară de întrebările ce au ca răspuns DA sau
NU, ar trebui să dezvolte întrebarea pentru a primi răspunsuri mai detaliate (ex.
”De ce nu-ți place să mergi pe jos?”). După discuții de 5 minute, cursantul va
vorbi cu o persoană pe care nu a cunoscut-o încă și îi va spune câte lucruri
despre ce au în comun cu oamenii din grup.

Pentru consolidarea/revizuirea vocabularului, va exista un
lider pentru sprijinul lingvistic de la egal la egal – EDUCATOR
(ales de comunitate) care va trebui să noteze diverse cuvinte în
funcție de conținutul subiectelor și (ca rezultat) să pregătească
un glosar pentru toți cursanții migranți.



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (autor – un lider de sprijin lingvistic de la egal la egal, din
comunitatea sau grupul ales).

HANDOUT-URI

Consultați Handout 7

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 
întărirea legăturilor dintre oameni și integrarea tuturor

REZULTATE


