
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional) Obligatoriu
Condiţii

Obiective

Achiziţii

Cursuri

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

1
2

Anton Ilica, Marinel Negru (2007): Didactica limbii române şi a lecturii , Vârşeţ, capitolele:

Aspecte psihologice ale comunicării - pag. 87-94

Cursuri Activităţi p. AFÎ Activitate de cercetare Restul orelor

1 1

Metode de 
învăţământ

puncte Examenul final puncte

5 examenul scris
15 examenul oral 55
20

5

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)

I.Magda (2004):Limba română şi cultura exprimării, Zavod za udžbenike i nast. sredstva, Beograd

Didactica educării limbajului  - pag. 87-94 şi 

activităţi practice

Obligaţii care preced 
examenul

activităţi la cursuri

3

prof. dr. Ileana MagdaProfesor (pentru cursuri )
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
Număr ECTS

colocvii
lucrări de seminar

Studenţii trebuie să-şi însuşească solidă competenţă a culturii dialogului şi abilitatea de a aprecia un 
dialog corect, normal şi cultivat. Studenţii trebuie să-şi însuşească şi un dialog personal, parte 
componentă a comunicării. 

Studii de bază
Cultura dialogului

Promovarea examenului din limba maternă

Însuşirea unei culturi temeinice a dialogului şi abilitatea de a aprecia un dialog corect, normal şi cultivat. 
Dezvoltarea unui dialog eficient: corect, concret, curent, cursiv şi expresiv în limba română literară.

Elaborarea conţinuturilor teoretice la lecţiile de exerciţii pentru însuşirea de către studenţi a unei 
exprimări clare, corecte, cursive, expresive în limba română literară.

Felul şi nivelul studiilor

prof. dr. Ileana Magda

Conţinutul obiectului

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor 

Discursul şi interpretarea analitică, structurarea logică a conţinuturilor, dialog - dezbatere în baza unei 
teme date în prealabil.

Bibliografie
Vladimir Cvetanović (2000): Cultura vorbirii şi bazele retoricii , Vârşeţ-Timişoara, cap. Comunicarea

Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului

Obiectul

Domeniul opţional (modul)

Funcţia dialogului - componentă a comunicării. Elementele de bază ale dialogului. Comunicarea directă. 
Dialogul - parte componentă a comunicării pedagogice. Bazele culturii vorbirii. Importanţa dezvoltării 
conştiinţei lingvistice şi a dialogului cultivat. Calităţile unui dialog cultivat. Criteriile dialogului corect şi 
eficient. Aspectele lingvistice, estetice şi sociale ale culturii dialogului. Oratoria între abilitate şi artă.

Educator în instituţii preşcolareProgramul de studii


