
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional) obligatoriu

Condiţii

Obiective

Achiziţii

Cursuri

Activităţi 
practice 
(exerciţii, 
alte forme de 
înv.-AFÎ, 
activitate de 
cercetare)

1

2

3

Cursuri Activităţi p. AFÎ Activitate de cercetare Restul orelor

2 1 1

Metode de 
învăţământ

puncte Examenul final puncte

10 examenul scris
10 examenul oral 30

30

20

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)

Număr ECTS

Flori Lupu (1995): Gramatica limbii române , All Educaţional, Bucureşti

Ileana Magda (2004): Limba română şi cultura exprimării , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 

Beograd 

4

Ştefania Popescu(1995): Gramatica practică a limbii române , ediţia a V-a, Ed. Orizonturi, Bucureşti

Nu există 

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor 

Conversaţie cu studenţii după cursuri sau texte obligatorii, individualizarea învăţământului în cadrul 

seminariilor, expunere individuală, rezolvarea problemelor pe grupe, învăţare interactivă, învăţare 

autoorganizată, prin comparare, descoperire. 

Bibliografie
Şt.Munteanu, V. Ţâra (1983): Istoria limbii române literare , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului

Educator în instituţii preşcolareProgramul de studii

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 ca, în baza exemplelor să le 

stimuleze copiilor potenţialul lor creativ în povestiri, versuri, jocuri de cuvinte şi a tuturor formelor de 

exprimare creativă.

Elaborarea unei lucrări de seminar, a unui eseu în baza temei date, analiza operelor alese de studenţi, 

comunicări, analiza lucrărilor de seminar, discuţii cu studenţii.

Felul şi nivelul studiilor

prof. dr. Brânduşa T. JuicăProfesor (pentru cursuri )
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)

activităţi la cursuri

colocvii
lucrări de seminar

activităţi practice

Obligaţii care preced 
examenul

Studenţii trebuie să-şi însuşească temeinic ortografia, fonetica, morfologia, lexicologia şi sintaxa limbii 

române literare.Să-şi însuşească abilitatea de analiză lexicologică şi sintactică a textelor. Să 

însuşească: noţiunea de literatură pentru copii, genurile şi specile literare pentru copii, modalităţile de 

exprimare, scriitori pentru copii. Studenţii se pregătesc teoretic şi practic să-şi însuşească conţinuturi 

din domeniul literaturii pentru copii şi să stimuleze la copii potenţiale creative.

Conţinutul obiectului

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. 

Studii de bază

Limba maternă

prof. dr. Brânduşa T. Juică

Domeniul opţional (modul)

Obiectul

prof. dr. Brânduşa T. Juică


