Program de studii: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ
Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază
Obiectul: LITERATURA PENTRU COPII
Profesor: prof. dr. Branduša Žujka
Statusul obiectului: obligatoriu
ECTS: 5
Condiţii: /
Obiective
Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţe privind noţiunea de literatură pentru copii, să
cunoască genurile şi speciile literaturii pentru copii, modalităţile de exprimare şi scriitorii
pentru copii. Literatura pentru copii şi tineretul şcolar scrisă în limba română în R.Serbia.
Studenţii se pregătesc ca în baza exemplelor din operele literare să le stimuleze potenţialele
creative ale copiilor în povestiri, versuri, jocuri de cuvinte, precum şi în alte forme de
exprimare creativă.
Achiziţii
Cunoştinţe despre literatura pentru copii, genuri şi specii literare pentru copii, exprimare
specifică, scriitori (care au scris opere special pentru copii sau accesibile lor; scriitori şi
operele lor pentru copii şi tineretul şcolar, scrise în limba română la noi). Pregătirea
studenţilor să-şi însuşească teoretic şi practic conţinuturi din domeniul literaturii pentru copii.
Pregătirea studenţilor ca, în baza exemplelor să le stimuleze copiilor potenţialul lor creativ în
povestiri, versuri, jocuri de cuvinte şi a tuturor formelor de exprimare creativă.
Conţinutul obiectului
Cursuri teoretice
Specificul literaturii pentru copii. Literatura populară şi cultă pentru copii, adaptată puterii de
înţelegere a copiilor. Genuri şi specii literare. Scriitori români şi universali pentru copii
(aparte scriitori de limbă română pentru copii de la noi: poeţi, prozatori). Cărţile cu ilustraţii.
Cursuri practice
Analiza conţinuturilor teoretice la exerciţii. Redactarea unei lucrări de seminar.
Bibliografie: Georgeta Munteanu, Elena Bolog, Vistian Goia: Literatura pentru copii,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970; Ileana Magda: Vântul seamănă cuvântul,
antologie de literatură pentru copii, scrisă în limba română în R.Serbia, Vârşeţ, 1997 (ediţia a
II-a, 2007); Gheorghe Secheşan: O istorie a literaturii pentru copii, Editura „Augusta”,
Timişoara, 2000; Gheorghe Luchescu: Literatură pentru copiii de pretutindeni, Bucureşti,
2001; Veronica Lăzăreanu: Dumbrava însorită, antologie, „Libertatea”, Panciova, 2004.
Numărul de ore
Învăţământ teoretic: 3
Învăţământ practic: 2
Metode de învăţământ: Expunere, citate detalii interesante, convorbiri euristice, discuţii pe teme
anunţate în prealabil, structurând logic tema dezbaterii, elaborarea de eseuri, comparaţii, furtună de
idei, discuţie.
Nota obţinută (numărul maxim de puncte 100)
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20

