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Introducere  
 

Activitățile practice sunt acele “activități, dinamică, exerciții sau sarcini în care cursanții învață 

să aplice cunoștințe, abilități, responsabilitate și autonomie pentru a rezolva o problemă, a găsi 

o soluție sau a face o demonstrație”. 

Activitățile practice au fost concepute pentru a fi aplicate în timpul activităților de formare 

față în față cu beneficiarii vizați ai proiectului LAY TEACHERS.  

Toate activitățile practice includ următoarele elemente:  

1. Titlul activității  

2. Obiectivele învățării  

3. Descrierea activității  

4. Resurse utile  

5. Material necesar  

6. Evaluarea activității  

 

Activitățile practice LAY TEACHERS au scopul de a realiza unele din rezultatele de învățare 

incluse în respectivele Unități ale Ghidului de formare, primul rezultatul intelectual al 

proiectului. De aceea, activitățile practice au fost structurate conform celor șase Unități ale 

acestui Ghid de formare. 

Acest document a fost dezvoltat luând în considerare situația actuală. Consorțiul proiectului, în 

timpul proiectului pilot al acestor activități, și-a dat seama că a fost dificil să se pună în practică 

activitățile din cauza situației pandemice datorită COVID-19. Într-adevăr, mulți profesori 

necalificați au trebuit să dezvolte activități noi, pe baza celor practice create pentru platforma 

proiectului, pentru a fi testate virtual (online) și nu cu prezență. Pentru a face acest lucru, a 

fost necesară readaptarea tuturor activităților practice, încercând să se mențină obiectivul 

principal și eficiența.  

Acest document își propune să ofere activități practice care pot fi dezvoltate în mod virtual.   
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Unitatea 1: Prezentarea limbii naționale migranților  

 

Titlul activității 

Exercițiu practic: dezvoltarea abilităților de ascultare ale cursanților migranți/refugiați 

 

Obiectivele învățării 

Această activitate practică are scopul de a ajuta cursanții migranți/refugiați să își dezvolte 

câteva abilități inițiale în ascultarea de bază și înțelegerea unei a doua limbi. Scopul său este, 

de asemenea, să conecteze membrii între ei și să formeze încredere și sentimentul de 

apartenență la un grup.  

Au fost făcute multe ajustări pentru a fi posibilă virtual (online). 

 

Activitate 

Învățarea bazată pe experiență este o metodă didactică care asigură cursanților 

oportunitatea de a învăța într-o modalitate care îi transpune din participanți pasivi în 

participanți activi în procesul de învățare.  

Exercițiul de mai jos este un exemplu adecvat:  

SCURTĂ DESCRIERE: Profesorul necalificat adună laolaltă participanții în platforma selectată 

(de ex. TEAMS). În cazul în care cursanții sunt mai mult de 10, profesorul necalificat poate 

decide să creeze două grupuri diferite. Rețineți să aveți același număr de profesori 

necalificați pentru grupul pe care îl aveți (dacă aveți trei grupuri, trebuie să aveți trei 

profesori necalificați). 

Profesorul necalificat începe să arate tabla albă electronică și modul de funcționare. Rețineți 

să pregătiți în avans paginile sau căsuțele pe care cursanții le vor completa cu desenul,  ca în 

exemplul de mai jos: 
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Profesorul necalificat va descrie monumentul și participanții, ascultând descrierea, vor 

începe să deseneze și ulterior să ghicească monumentul care reiese din desen.  

Rețineți să pregătiți, înainte de activitate: descrierea și câteva referințe istorice și culturale.  

EXEMPLU: Dacă monumentul ales este COLOSSEUM-UL, profesorul necalificat îl poate 

descrie după cum urmează:  

DESCRIERE 
1. Este un monument mare; 
2. Are formă ovală; 
3. A fost construit în era Imperiului Roman; 
4. Are trei rânduri de ferestre; 
5. Partea superioară este în ruină; 
6. Când plouă, se udă deoarece nu are acoperiș; 
7. A fost folosit pentru a găzdui diferise jocuri precum: lupte între animale, lupte între 

gladiatori; 
8. Este simbolul principal al capitalei Italiei.  

 
REFERINȚE ISTORICE ȘI CULTURALE 
 
Colosseum-ul sau Amfiteatrul Flavian, situat în centrul orașului Roma, este cel mai mare 
amfiteatru din lume. Este un important amfiteatru roman, precum și cel mai impresionant 
monument al Romei antice care a ajuns până la noi, cunoscut în întreaga lume ca un simbol 
al orașului Roma și unul dintre simbolurile Italiei. 
Construcția sa a fost începută de Vespasian în 70 d.Hr. și inaugurată de Titus în 80 d.Hr., cu 
alte schimbări făcute în timpul imperiului lui Domițian. Clădirea formează o elipsă cu 
perimetrul de 527 m, cu axe care măsoară 187,5 și 156,5 m. 
 
După ghicirea monumentului, profesorul necalificat și cursanții vor comenta desenul și vor 
oferi referințe istorice și culturale ale monumentului proiectat. În final, vor arăta o imagine 
reală a monumentului. 
 
PREGĂTIRE ANTERIOARĂ: Este adecvat din partea profesorul necalificat:  

 Să pregătească tabla albă electronică pentru a putea fi folosită imediat de 
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participanți; 

 Să pregătească descrieri ale monumentelor; 

 Să pregătească referințe istorice și culturale ale monumentului descris; 

 Să pregătească o imagine a monumentului descris. 

Instrucțiunile sunt următoarele: 

● Pasul 1: Profesorul necalificat invită toate persoanele să efectueze un exercițiu de 

grup pentru a-și dezvolta abilitățile de ascultare și înțelegere a unei limbi noi. 

● Pasul 2: Profesorul necalificat împarte cursanții în grupuri (dacă participanții sunt 

mai mult de 10). 

● Pasul 3: Explicați cum funcționează tabla alba electronică pentru a fi folosită de 

cursanți să deseneze. 

● Pasul 4: Profesorul necalificat preia rolul de Vorbitor, și cursanții migranți/refugiați  

joacă rolul de Ascultători; 

● Pasul 5: Vorbitorul descrie un monument (de ex. Colosseum) în limba sa maternă, 

dar într-un mod simplu și ușor de înțeles. 

 

NOTĂ: Nu trebuie oferit niciun indiciu din partea profesorului necalificat despre ce este 

monumentul selectat. Profesorii necalificați trebuie să descrie monumentul în câțiva pași. La 

fiecare pas, trebuie dată o mică pauză cursanților ca toți să aibă timp să discute unii cu alții 

și să deseneze ceea ce li s-a cerut.  

● Pasul 6: În final, Vorbitorul trebuie să ofere referințe istorice-culturale despre  

monumentul ales; 

● Pasul 7: Ascultătorii colaborează la finalul fiecărui pas al descrierii imaginii, pentru a 

transforma descrierea într-un desen. Deoarece abilitățile lingvistice sunt de bază sau 

chiar lipsesc, migranții/refugiații se vor ajuta reciproc pentru a realiza finalizarea 

documentului.   

● Pasul 8: Ascultătorii pot, de asemenea, colabora cu profesorul necalificat 

(Vorbitorul), dacă doresc ca ceva să fie repetat sau reformulat. Vorbitorul apoi 

trebuie să procedeze conform solicitării.   

● Pasul 9: Cursanții din grupe își prezintă desenele și se oferă feedback. Dacă 

profesorul necalificat însuși/însăși are un desen (care a fost descris), el/ea îl poate 

arăta cursanților, ca acești să poată verifica dacă au ratat ceva sau au înțeles ceva 

greșit. Altfel, profesorul necalificat poate verifica desenele și poate spune dacă ceva 

lipsește.  Feedback-ul poate fi oferit de profesorul necalificat, dar și de alți cursanți. 

Feedback-ul este în principal despre abilitățile de ascultare și cât de bine a fost 

transformată descrierea orală a imaginii într-un desen.   

● Pasul 10: După aceea, profesorul necalificat poate adresa cursanților câteva 

întrebări de reflecție și de evaluare (A se vedea Instrumentele de evaluare). 

 

Acest exercițiu contribuie nu numai la îmbunătățirea abilităților lingvistice ale cursanților, ci 

și la crearea unei legături sigure în cadrul echipei. Mai precis, desfășurarea acestei activități 

experiențiale verifică, de asemenea, abilitățile de ascultare ale cursanților migranți/refugiați, 

precum și înțelegerea noii limbi care le este predată. Așadar, aceasta este o modalitate 
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pentru profesorul necalificat de a verifica nivelul de înțelegere în rândul cursanților. Mai 

mult, această activitate dorește să ofere referințe istorico-culturale ale țării în care cursantul 

locuiește.  

Acest exercițiu are, de asemenea, puterea de a spori atitudinile față de învățare, deoarece 

natura personală a acestui exercițiu practic implică emoțiile cursanților, precum și 

cunoștințele și abilitățile lor. Mai mult decât atât, oferă o șansă de creativitate cursanților, 

deoarece aceștia din urmă vor avea o șansă mai bună de a învăța acea lecție atunci când vor 

interacționa cu experiențele din viața reală. Să nu uităm, de asemenea, că oferă oportunități 

pentru reflecție.  

Desigur, exercițiul poate fi repetat și în alte lecții online. Poate fi atașat și conținutului 

fiecărei lecții. De exemplu, dacă o lecție a fost despre prezentarea denumirilor dispozitivelor 

electronice în noua limbă maternă cursanților migranți/refugiați, imaginea poate descrie o 

bucătărie, care include majoritatea dispozitivelor învățate. 

De asemenea, pe măsură ce abilitățile de ascultare ale cursanților sunt îmbunătățite, nivelul 

de dificultate al descrierii imaginii poate crește. De exemplu, după un timp, profesorul 

necalificat poate descrie o imagine mai complicată și poate folosi un vocabular mai avansat. 

 

Resurse utile 

7 activități de învățare experiențiale pentru a implica cursanții  

Disponibile la: https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/  

 

Material necesar 

Jamboard (sau orice tablă alba electronică) 

Fotografii cu 5 monumente din țara dvs. 

Indicii pentru identificarea monumentelor alese 

Descrierea (în limba țării gazdă) monumentelor 

 

Instrumente de evaluare 

Mai mult, profesorul poate adresa cursanților câteva întrebări de reflecție și evaluare, de 
exemplu:  

1. Cât de utilă a fost activitatea pentru tine?  
2. Ai învățat cuvinte noi?  
3. Ți s-a părut dificil?  
4. Cum te-a făcut să te simți această activitate?  
5. Ai lucrat bine în grupul tău mic?  
6. Ce ai dori să schimbi în această activitate, pentru data următoare?  

 

https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/
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Unitatea 2: Pedagogii de învățare activă 

 

Titlul activității 

Afișe ale agenției de voiaj 

 

Obiective de învățare 

- Învățarea limbii prin învățare activă; 

- Dobândirea competențelor lingvistice de comunicare: lingvistice (lexicale, 
gramaticale, etc.);  

- Interculturalitate. 

 

Activități practice 

 
Explicați diferite tipuri de tradiții sărbătorite în cultura locală. Dați câteva exemple și 
comparați cât mai bine tradițiile locale cu propriile culturi ale cursanților. Care sunt câteva  
similarități interesante pe care să le căutați? Acest lucru va ajuta la crearea unei conexiuni 
culturale. 
 

Descrierea procesului, inclusiv diferiți pași sau expresii 
 

Pentru a desfășura activitatea online, va trebui să creați câteva camere pe platforma pe care 

o utilizați (de ex. platforma TEAMS).  

Oferiți sau alegeți aleatoriu o tradiție pentru fiecare pereche sau grup mic de acoperit.  
Spuneți cursanților că fac afișe cu destinații pentru o agenție de turism pentru a atrage 

turiștii.   

Afișele trebuie să includă denumirea tradiției și imaginile care reprezintă tradiția. 
În timp ce cursanții își pregătesc afișele, ar trebui să vă plimbați prin cameră, împărtășind 
mai multe detalii despre fiecare dintre tradiții. Asigurați-vă că cursanții știu cum să vă 
adreseze  întrebări bine concepute în limba țintă, cum ar fi: „Cum se îmbracă?” „Unde se 
întâlnesc?” "Cât costă…?" 
 

Deoarece este online, profesorul necalificat trebuie să poată schimba camerele online și, 

prin urmare, să intervină în fiecare grup mic. Pentru a face această activitate mai ușoară, 

puteți implica oamenii locali (voluntari sau colegi), pentru a permite prezența unei persoane 

în fiecare grup de cursanți. 

Pentru a face activitatea cât mai concretă posibilă, profesorii necalificați pot decide să 

organizeze mai multe sesiuni (poate o dată pe săptămână timp de patru săptămâni), pentru 

a permite cursanților să aprofundeze subiectele culturii pe care o analizează. 

Pentru a face acest lucru, ar fi util să le oferiți cursanților idei și lecturi noi din care să se 
poată inspira. 
Odată terminate afișele, dedicați o parte a ultimei lecții online pentru a oferi cursanților 
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posibilitatea de a explica întregului grup ce au învățat din culturile analizate. 
Rugați câte un membru al fiecărui grup să stea lângă afișul lor pentru a da o explicație rapidă 
oricui vine să se uite. Deoarece este o sesiune interactivă online, fiecare cursant poate 
interveni prin întrebări. 

 

Resurse utile 

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/ 

http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learni

ng_activities.html 

 

Material necesar 

O listă cu tradițiile lingvistice vizate, precum ceremonii de nuntă, ceremonii de majorat sau 

sărbători locale specifice. 

Link-uri utile de unde obțineți informații;  

O tablă albă interactivă (jamboard). 

 

Instrumente de evaluare 

Auto-evaluare:  
- Ce am învățat? (subliniază cel puțin 3 lucruri noi)  
- Ce mi s-a părut ușor?  
- Ce mi s-a părut dificil?  
- Ce vreau să știu acum?  

  

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html
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Unitatea 3: Metodologie și tehnici de formare participativă 
 

Titlul activității 

Activități dramatice distractive pentru învățarea dinamică a limbii: șarade  

 

Obiective de învățare 

Consolidarea legăturii dintre limbajul corpului și limbajul vorbit. 
Activitatea este utilă în special pentru revizuirea vocabularului. 
Să combine comunicarea verbală și non-verbală 
Să se concentreze asupra înțelesului contextual 
Să crească motivația și interesul cursantului 
Să schimbe responsabilitatea practicării de la profesor la cursanți 

 

Activitate practică 

Pregătire 

În prealabil, profesorul necalificat trebuie să atribuie câte un animal fiecărui cursant. El/ea 
poate face acest lucru prin mesaj privat în chat-ul de pe platforma pe care o utilizați pentru 
activitate. Păstrați întotdeauna în minte animalul atribuit și întrebați participanții 
(întotdeauna în privat) dacă știu numele animalului în limba locală. Pentru a face acest lucru, 
este necesar ca profesorii necalificați să fie mai mulți, nu doar unul. 
 

Descriere 

Pentru a selecta cursantul care va juca primul, cereți unui voluntar să spună un număr. 
Numărul respectiv va corespunde unui animal, urmând lista pregătită în prealabil. Numiți 
animalul care corespunde numărului ales, pentru a începe jocul. Ca activitate preliminară, 
cereți fiecărui cursant să spună pe litere animalul atribuit și să identifice sunetul animalului 
respectiv (de exemplu, câine  lătrat). 
 

Furnizați în privat cursantului desemnat cuvântul pe care trebuie să îl descrie altor 

participanți. Dacă cursantul ales nu știe cuvântul, explicați-l acestuia. Cursantul trebuie să 

înceapă cu gestul convenit pentru a indica un substantiv, un verb sau un adjectiv. De 

exemplu,  “substantiv” ar putea imita “ține o minge.” “Verbul” ar putea fi reprezentat de 

lovirea încheieturilor mâinii una de cealaltă. “Adjectivul” ar putea fi indicat de propria față 

zâmbitoare. Stabiliți gesturile de la început.  

 

Acordați cursantului una sau două minute pentru a-l lăsa să ghicească cuvântul și folosiți 

cronometrul pentru a face acest lucru. Cursantul nu poate scoate niciun sunet în timp ce 

mimează. Restul grupului trebuie să încerce să descopere cuvântul mimat. Reamintiți-le 

cursanților să folosească propoziții complete, precum „Este o minge?” sau "Ești trist?" mai 

degrabă decât să strige pur și simplu cuvinte. 
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Dacă cineva ghicește cuvântul înainte de încheierea timpului, aplaudați și apoi alegeți un alt  

“animal” care este atribuit unui cursant și permiteți acestuia să mimeze cuvântul.   

 

O variantă poate fi combinarea a două sau trei cartonașe împreună. De exemplu, un adjectiv 

cu un substantiv sau un substantiv cu un verb. “Este o minge mare?” sau “Prăjitorul 

funcționează?” ar putea fi presupuneri câștigătoare într-o clasă ESL. Nu contează dacă 

cuvintele se potrivesc exact, asta face parte din bucurie și ar trebui să producă râsete  

distractive. 

 

Resurse utile 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-

participatory-classroom-environment/ 

http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm 

https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in

_co-constructed_participatory_culture 

https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/ 

 

Material necesar 

● Cartonașe cu substantiv, verb și adjectiv (un cuvânt pentru un cartonaș) ; 

● Lista animalelor care vor fi atribuite cursanților; 

● Cronometru. 

 

Instrumente de evaluare 

- Cursanții își îmbunătățesc vocabularul prin această activitate? 
- Cursanții au o exprimare corectă în ceea ce privește limbajul, chiar dacă sunt într-o 

situație stresantă? 
- Această activitate crește motivația și interesul cursantului de a-și îmbunătăți 

abilitățile lingvistice? 
- Cursanții folosesc o comunicare mai verbală sau non-verbală? 

  

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/
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Unitatea 4. Cultivarea dobândirii limbii în avans de învățarea în clasă  

 

Titlul activității 

Activarea vocabularului în spațiul de lucru 

 

Obiectivele învățării 

Cursantul va înțelege o gamă de acțiuni simple, care pot fi implicate în spațiul de lucru 
pentru a activa învățarea vocabularului pentru cursantul care învață limba în etapele inițiale 
(A1-B1 CEFR) și metode de a facilita o comunicare mai bună pentru toate părțile. 

 

Activitatea practică 

Durata: 1 oră și 15 minute  
 
Înainte de lecție: Creați un document pentru a colecta informații din email ale grupului 
lecției și un folder pe Google drive pentru lecție. Creați în Google Drive diferite grupuri, în 
funcție de numărul de participanți pe care îi estimați la lecția online. Introduceți în  Google 
Drive al fiecărui grup următoarele foldere: imagini vizuale pentru a activa spațiul de lucru și 
imagini pentru procese comune. 
 
Descrieți cursanților, cu ajutorul unor diapozitive scurte explicative, cele 3 procese pentru a 

activa spațiul de lucru din punct de vedere lingvistic.  

Pasul 1: Împărțiți cursanții în grupuri de 4 persoane și atribuiți fiecărui grup materialele de 

lucru prezentate în Google Drive și rugați fiecare persoană reprezentativă din fiecare grup să 

citească materialul de lucru. 

Pasul 2: Rugați fiecare grup să ia în considerare și să discute părțile spațiului lor de lucru cu 

care cursanții care învață limba în etapele inițiale (A1 -B1 CEFR) interacționează în anumite 

semne scrise și domenii de bun venit și primire și rugați-i să creeze o listă de grup.  
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Pasul 3: Invitați cursanții să își distribuie listele și să le noteze pe tabla albă electronică 

(jamboard).  Profesorul necalificat trebuie să aibă grijă să pună laolaltă aceleași cuvinte.  

Pasul 4: Împărțiți conținutul listei de clasă între grupuri. Acum, folosind câteva site-uri 
gratuite cu imagini vizuale, de ex. www.pixabay.com, cereți grupurilor să selecteze o 
imagine adecvată pentru fiecare articol, să o eticheteze și să o încarce în folderul Google 
drive; Imagini vizuale pentru a vă activa spațiul de lucru. 
 
Pasul 5: Cereți fiecărui grup să ia în considerare și să discute procesele, care sunt explicate în 
mod obișnuit în spațiul lor de lucru pentru cursanții care învață limba în etapele inițiale (A1-
B1 CEFR), care interacționează cu semnele scrise în special și creați o listă de grupuri. 
 
Pasul 6: Invitați cursanții să distribuie listele lor pe tabla albă (jamboard). Profesorul 
necalificat trebuie să aibă grijă să pună laolaltă aceleași cuvinte.   
 
Pasul 7: Împărțiți procesele din lista de lecție între grupuri. Acum, folosind câteva site-uri cu 
imagini vizuale gratuite, solicitați grupurilor să selecteze numărul minim de imagini necesare 
pentru a explica vizual procesul grupurilor lor și să eticheteze procesul și să îl încarce în 
folderul Google Drive; Imagini pentru procese comune. 
 
Pasul 8: În urma cursului, instruiți cursanții să-și activeze spațiul de lucru cu imagini și 
procese selectându-le pe cele potrivite, imprimând color, laminându-le și instalându-le. 
 
Pasul 9: Invitați cursanții să distribuie listele și să le noteze pe tabla albă electronică 
(jamboard).  Profesorul necalificat trebuie să aibă grijă să pună laolaltă aceleași cuvinte.  
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Pasul 10: Acum, cu ajutorul tablei albe electronice (jamboard), alocați o pagină fiecărui grup.  

Pasul 11: Solicitați fiecărui membru al grupului să folosească pe rând tabla albă pentru a 
desena  în contrast cu a spune ce informații dorește să obțină de la grup, selectați 
informațiile necesare din lista de procese comune. Membrii grupului care nu desenează 
trebuie să ghicească ce înseamnă desenul.  

 

Pasul 12: Acum, rugați fiecare grup să reflecteze asupra experienței lor în diferite camere.  
Pasul 13: Invitați fiecare grup să își împărtășească experiența cu grupul.  
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Resurse utile 

www.pixabay.com 

 

Material necesar 

- O tablă electronică; 

- O conexiune la Internet; 

- Un folder Google drive pentru fiecare grup; 

- Un calculator; 

- Telefoane pentru cursanți; 

- Imagini care se referă la mediul de lucru al cursanților. 

 

Materialul 1 

Lista de verificare pentru activarea spațiului de lucru  
 

1. Ați plasat imagini vizuale lângă semne și zone de primire pentru a activa tot 
vocabularul din spațiul dvs. de lucru?  

2. Ați făcut câteva afișe vizuale despre cum să descărcați o aplicație de dicționar și le-
ați plasat în locuri evidente pe care utilizatorii din organizația dvs. le frecventează?  

 
Materialul 2 

Etapa pasivă / Nivelul A1 CEFR 
(Expunere 0-6 luni)  
 
Ce poate învăța un cursant în etapa pasivă?  
 

o Pot desena, indica și mima pentru a mă exprima ; 
o Îmi pot folosi corpul pentru a aproba sau a dezaproba; 
o Acord mai mare atenție limbajului corpului profesorului meu necalificat. 

 
Ce nu poate face un cursant în etapa pasivă? 
 

o Nu vorbesc limba țării gazdă; 
o Nu înțeleg ce spui; 
o Nu înțeleg cuvinte în argou sau prescurtate. 
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                                          A1 
ÎN

ȚE
LE

G
ER

E 
Ascultare Pot recunoaște cuvinte familiare și expresii de bază cu privire 

la mine, familia mea și mediul concret imediat când oamenii 
vorbesc lent și calm. 

Citire Pot înțelege nume, cuvinte familiare și propoziții foarte simple, 
de exemplu, pe notițe și fișe sau în cataloage. 

V
O

R
B

IR
E 

Interacțiune vorbită Pot interacționa într-un mod simplu cu condiția că altă 
persoană este pregătită să repete sau să refrazeze lucrurile la o 
rată de vorbire mai lentă și mă ajută să reformulez ceea ce 
încerc să spun. Pot adresa și răspunde la întrebări simple în 
domenii de nevoie imediată sau despre subiecte foarte 
familiare. 

Producție vorbită Pot folosi expresii și propoziții simple pentru a descrie unde 
locuiesc și oamenii pe care îi cunosc. 

SC
R

IE
R

E 

Scriere Pot scrie o carte poștală simplă, scurtă, de exemplu, pot trimite 
salutări din vacanță. Pot completa formularele cu detalii 
personale, de exemplu, pot scrie numele, naționalitatea și 
adresa într-un formular de înregistrare la un hotel. 

 

 

Instrumente de evaluare 

 Îți vei activa spațiul de lucru?  

 Care din cele 3 practici de a activa spațiul de lucru este cea mai utilă?  

 Crezi că activarea spațiului tău de lucru va favoriza o comunicare mai bună în 

organizația ta?  

 Simți că înțelegi mai bine ce înseamnă să fii un cursant care studiază o limbă în 

etapa pasivă sau nivelul pre-CEFR A1?  

 Cum va afecta acest exercițiu modul în care interacționezi cu cursanții la acest nivel 

în viitor?  
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Unitatea 5. Metode non-formale de introducere a culturii și a limbii 

 

Titlul activității 

Arborele stereotipurilor 

 

Obiectivele învățării 

 
 Să conștientizeze conceptele de diversitate culturală, stereotipuri legate de cultură, 

societatea interculturală;  

 Să înțeleagă cum stereotipurile pot afecta oamenii; 

 Să analizeze stereotipurile propriei culturi și ale comunității gazdă; 

 Să găsească stereotipuri comune printre diferite culturi pentru a demonstra că sunt 
false;  

 Să dezvolte abilitățile de comunicare și interpersonale prin interacțiunea cu alți 
cursanți, discuție și reflecție; 

 Să îmbunătățească fluența în limba vorbită; 

 Să extindă lexicul referitor la cultură. 
 

 

 

Activitate practică 

Durata: 1 lecție de 60 minute 

Sfat: Având în vedere sarcinile incluse în activitate și nevoile lingvistice previzualizate, este 

potrivit pentru cursanții B1-B2, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi.  

Faza 1: Faza de reflecție/motivațională (30 minute) 

Folosiți o tablă albă electronică și scrieți cuvântul “Stereotip” în mijlocul acesteia. Întrebați 

cursanții ce cred când citesc cuvântul “Stereotip”. Acordați-le posibilitatea de a scrie câteva 

notițe post-it cu sensul cuvântul, pe tabla albă electronică. Acordați cursanților cel puțin 10 

minute. 
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După acest exercițiu, oferiți cursanților definiția cuvântului “stereotip”. Nu uitați să folosiți 

cuvinte simple și clare. 

Odată explicat sensul cuvântului, întrebați cursanții ce le vine în minte în raport cu conceptul 

de stereotip. Cursanții pot menționa toate ideile pe care le au și le pot scrie pe tabla 

electronică referitor la cuvântul central stereotip. Această tehnică se numește Diagrama 

păianjenului deoarece ramurile care radiază din conceptul principal sunt asemănătoare cu 

picioarele unui păianjen. Acest tip de diagramă este excelent pentru a obține idei de la 

cursanți și pentru a le oferi o reprezentare vizuală a subiectului de care se ocupă. 

Faza 2: Formarea arborelui de stereotipuri (30 minute) 

După faza de introducere, rugați participanții să încerce să scrie două post-it-uri în limba 

țării naționale: pe primul post-it al tablei electronice, rugați-i să noteze un stereotip comun 

în țara lor, iar pe al doilea, rugați-i să noteze un stereotip al țării gazdă. Acordați-le cel puțin 

10 minute și nu uitați să cereți participanților să scrie în limba locală și, dacă au nevoie să 

traducă câteva cuvinte, pot întreba profesorul necalificat. 

Mai târziu, comentați împreună și încercați să găsiți exemple reale. 

Monitorizare 

Dacă participanții nu sunt obosiți, puteți continua cu a doua parte a activității. În cazul în 

care cursanții sunt prea obosiți, puteți susține aceasta a doua activitate într-o altă sesiune.  

Pe tabla electronică: 

- Puneți imaginea unui copac; 

- Scrieți la rădăcină acele temeri și prejudecăți care se manifestă de obicei față de 

oamenii considerați diferiți; 

- Pe trunchiul arborelui, notați comportamente pe care oamenii le au față de grupuri 

minoritare/comunități de culturi diferite;  

- Pe coroana copacului, notați dorințele, sugestiile, dorința în raport cu o societate 

interculturală în care toți oamenii sunt tratați egal, sunt respectați și sprijiniți. 

Oferiți cursanților posibilitatea de a completa arborele cu gândurile și sentimentele lor. 
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Acordați-le 20 de minute. 

În a doua fază, cursanții pot folosi dicționarul sau pot ruga profesorul să-i ajute să se 

confrunte cu obstacolele lingvistice.  

Faza 3: Reflecție (15 minute)  

Când toți sunt pregătiți, rugați fiecare grup să prezinte copacul, sprijinind cursanții cu 

cuvintele pe care nu le cunosc. Apoi, stimulați reflecția prin câteva întrebări, de exemplu: ce 

au în comun copacii? Cum putem depăși stereotipurile? Cum putem construi o societate 

interculturală solidară? Există stereotipuri atribuite atât minorităților, cât și comunității 

gazdă? Ce înseamnă? Cum putem face față diferențelor culturale? Cum putem ajuta oamenii 

respinși? 

 

Resurse utile 

https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-

planning/ 

https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf 

 

Material necesar 

- O tablă albă electronică; 

 

Instrumente de evaluare 

Profesorii pot monitoriza evoluția activității pe parcursul lecției, verificând în special: 
- motivația cursanților; 
- dacă abilitățile lingvistice ale cursanților sunt suficiente pentru sarcinile atribuite; 
- diferențele nivelului de competență printre cursanți; 
- interacțiunea lor; 
- participarea activă a tuturor cursanților.  

 
Mai mult, este posibil să se evalueze activitatea întrebând participanții: 

- dacă le-a plăcut; 
- dacă a fost prea dificil sau prea simplu; 
- dacă ei consideră că a fost util; 
- dacă au învățat ceva nou.  

  

https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-planning/
https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-planning/
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf

