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Introducere 

Slide-ul nr.2  

 

 

 
Brainstorming. 

 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul propune o problemă, iar participanții contribuie cu propriile idei, în mod 

spontan. În timpul brainstormingului, ideile nu sunt comentate sau evaluate. Odată 

ce brainstorming-ul s-a încheiat, acestea sunt grupate și clasificate. După aceea, 

facilitatorul scrie răspunsurile corecte pe tablă și invită participanții să-și exprime 

opiniile. (Anexa 1) 

Țineți minte 

Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Participanții vor întâmpina probabil diverse 

dificultăți în timp ce predau gramatica unor grupuri țintă în care participanții au vârste 

diferite.
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Slide-urile nr. 3 și nr. 4: 
Discuție sau dezbatere 
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Cum se desfășoară  

Facilitatorul le cere participanților să-și împărtășească ideile pe un subiect dat din 

cadrul activităților comunicative vizate. Participanții sunt împărțiți în perechi. 

Li se acordă cinci minute pentru a discuta subiectul. Apoi facilitatorul îi invită pe 

cursanți să își împărtășească ideile bzate pe propria experiență de predare cu grupul 

mai mare. După aceea, facilitatorul arată următorul slide pe tablă. 

Țineți minte 

Dacă facilitatorul dorește să declanșeze o dezbatere între participanți și să facă sesiunea mai 

captivantă, este, de asemenea, posibil să se ceară grupurilor de cursanți să se apere de pe 

poziții diferite.Li se acordă dreptul de a vorbi pe rând. Scopul exercițiului este de a explora  

cât mai multe aspecte relevante ale acestui subiect. 

 

 

Slide-ul nr. 5: 
 

 
 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul arată slide-ul la tablă, așteaptă ca toată lumea să citească toate informațiile, apoi 

citește cu voce tare. Scopul principal al exercițiului este de a analiza grila de evaluare și de a 

explica cursanților cât de util este acest instrument. 
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Țineți minte 

Un avertisment este că nu există niciun motiv să credem că toate caracteristicile 1-7 de mai 

sus vor contribui în mod egal la evaluarea timpului alocat unei activitate. Scopul grilei este 

unul orientativ. 

Slide-urile nr. 6-17: 
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Cum se desfășoară  

Facilitatorul arată 6 activități diferite care ar trebui evaluate în grupuri mari sau în grupuri 

mici. Toate elementele sunt folosite pentru a face această sesiune cât mai interactivă. 

 

Țineți minte 

Dacă facilitatorul nu are timp pentru toate activitățile, unele dintre ele pot fi omise. Este 

important să lăsați suficient timp pentru creație. 

 

 

Slide-ul nr. 18: 
În această parte a sesiunii, facilitatorul invită participanții să lucreze în grupuri mici și să-și 
creeze propriile activități, urmate de evaluare. 
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Anexa 1 

 

Există o serie de factori care pot compromite eficacitatea activităților de comunicare vizate. 

Unii factori care pot fi adesea problematici vor fi discutați în cele ce urmează. Uneori, etapa de 

practică comunicativă țintă poate fi foarte scurtă și, în consecință, poate să nu includă 

suficiente oportunități de practică. Când se întâmplă acest lucru, cursanților li se pot oferi fie 

activități care sunt prea simple și nu se poate aștepta să promoveze GKSC conform cerinței 

vizate, fie activități care sunt prea complexe pentru cursanți. În acest din urmă caz, cursanții ar 

putea să nu aibă mijloacele necesare pentru a-și folosi cunoștințele explicite în timpul 

activității (de exemplu, deoarece cerințele atenționale sunt prea mari) și acest lucru poate 

duce fie la omiterea caracteristicii țintă, fie la inexactități. 

O altă problemă comună în timpul activităților de comunicare este că, uneori, cursanții se pot 

angaja în comunicare în așa fel încât să se concentreze exclusiv pe mesaj și să neglijeze modul 

în care limbajul este folosit. Acest lucru este problematic din motive evidente: cursantul nu își 

folosește cunoștințele explicite și, prin urmare, nu se poate aștepta ca practica să sprijine 

dezvoltarea GKSC. După cum s-a explicat mai sus, considerăm că cei implicați ar trebui să 

continue să-și folosească cunoștințele explicite pe tot parcursul etapei practicii comunicative 

țintă. 
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