Studiu de caz: Jucăriile din lemn din regiunea Hrvatsko Zagorje
Parte introductivă
Obiectivele învățării:
1. Dezvoltarea competenței de rezolvare a unei probleme;
2. Dezvoltarea gândirii analitice;
3. Dezvoltarea competențelor lingvistice – citit, vorbit, vocabular, gramatică, scris.
Introducere
,,Jucăriile din lemn din regiunea Hrvatsko Zagorje” este titlul unui studiu de caz elaborat de
profesorii TUSDU, Croația, pentru proiectul ,,Cultură și limbi pentru toți”.
Scopul acestuia este de a dezvolta competențele de limbă ale utilizatorului, aflat la nivelul
B1/B2, conform Cadrului European Comun de Referință. Studiul de caz se poate realiza în
grupuri de câte 4-8 cursanți, sub îndrumarea unui profesor. Studiul de caz include și activități
de pregătire pe care cursanții le pot face individual, fie în clasă, fie acasă.
Rezolvând cerințele studiului de caz, cursanții vor avea oportunitatea de a-și dezvolta
competențele de lectură, de producere a vorbirii și de comunicare. Pe parcursul studiului, ei
vor avea acces la texte de citit, iar, pentru dezvoltarea competențelor de scriere, ei vor avea de
elaborat un eseu. În partea de pregătire, cursanții vor avea posibilitatea de a rezolva exerciții
având teme referitoare la tematica studiului de caz, prin aceste activități urmărindu-se
familiarizarea cursanților cu problematica ce urmează a fi abordată, dar și dezvoltarea
competențelor lor lingvistice. Nu în ultimul rând, o atenție deosebită i se acordă producerii
vorbirii și interacțiunii verbale, cursanții fiind puși în situația de a purta discuții, de a face
prezentări, de a-și exprima acordul / dezacordul și de a oferi soluții la diverse probleme.
Explicarea cerințelor:
Activitățile propuse ajută cursanții să facă studiul de caz cu succes. Făcând exercițiile de mai
jos, ei vor putea însuși cuvinte noi și vor putea exersa unele elemente de gramatică. Aceste
activități pot fi făcute în clasă sau acasă, în timpul liber al cursantului. Profesorii și cursanții
pot alege activitățile pe care să le propună pentru a fi făcute, în funcție de timpul care le stă la
dispoziție.

Activitatea 1: Răspunde la întrebările date. Scopul este dezvoltarea competențelor de
receptare a mesajului și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte noi.
Activitatea 2: Citește enunțurile date; alege cuvântul potrivit pentru a completa spațiile libere.
Scopul este acela de a îmbogăți vocabularul cursantului.
Activitatea 3: Potrivește începutul enunțurilor cu sfârșitul acestora.
Activitatea 4: Elaborează un dialog, completând enunțurile cu cuvintele corespunzătoare.
Scopul este acela de a îmbogăți vocabularul cursantului și de a dezvolta competențele de
comunicare.
Activitatea 5: Discută problemele date în grupuri mici de câte 3-4 persoane. Compară ideile
enunțate. Scopul este acela de a dezvolta competențele de rezolvare a unei probleme și de
producere a vorbirii.

