
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional) Opţional
Condiţii

Obiective

Achiziţii

Cursuri

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

1

3

Cursuri Activităţi p. AFÎ Activitate de cercetare Restul orelor

2 1

Metode de 
învăţământ

puncte Examenul final puncte

examenul scris
40 examenul oral 30

30

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor 

Organizarea activităţilor în ateliere, prelegeri, demonstraţia, conversaţia, jocuri didactice, jocuri de rol, 
învăţare interactivă şi independentă; dezbateri pe o temă dată

Bibliografie
Magdalena Dumitrana (1999) – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , vol.1, Ed. Campania

Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului

Educator în instituţii preşcolare

nu există

Studenţii şi-au însuşit cunoştinţe despre jocurile lingvistice de bază pentru copiii preşcolari. Studenţii şi-
au însuşit cunoştinţe despre jocurile lingvistice spontane ale copiilor. Studenţii şi-au însuşit un limbaj 
corect, curent, conştient şi expresiv în domeniul dramatizării folosind diferite păpuşi. Studenţii sunt 
pregătiţi pentru îmbogăţirea vocabularului copiilor folosind jocuri lingvistice şi dramatizări ale unor opere 
literare adecvate puterii de înţelegere a copiilor preşcolari.

Informarea studenţilor cu jocurile lingvistice de bază pentru preşcolari.  Pregătirea studenţilor pentru 
utilizarea unui limbaj corect, curent, conştient şi expresiv în domeniul dramatizărilor cu păpuşi. 
Pregătirea studenţilor pentru însuşirea competenţelor de îmbogăţire a vocabularului copiilor prin 
intermediul jocurilor şi a dramatizărilor unor opere literare adecvate puterii de înţelegere a copiilor

Programul de studii

Profesor (pentru cursuri )
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)

lucrări de seminar

activităţi practice

Anişoara Ţăran (2007) – Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari,  Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd

Obligaţii care preced 
examenul

Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Obiectul

Jocuri lingvistice şi creativitatea preşcolarilor. Îmbogăţirea limbajului copiilor. Jocurile lingvistice în 
funcţia dezvoltării vorbirii. Dramatizarea textelor cu ajutorul marionetelor. Posibilităţi de includere a 
copiilor în jocuri cu păpuşi şi dramatizarea unor scurte povestiri. Activităţi individuale ale studenţilor. 
Elaborarea unei lucrări de seminar; analiza lucrărilor de seminar.

Conţinutul obiectului

prof. dr. Brânduşa T. Juică

ECIP (educator pentru copiii din instituţiile preşcolare) 
Studii de bază
Jocuri lingvistice şi dramatizări

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)

colocvii

Număr ECTS

activităţi la cursuri

Dr M.Mikeš, Dr.I.Magda, Dr.R.Jovanovici (2001): Traista fermecată , Îndrumător pentru cultivarea limbii 
materne şi nematerne la copiii preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
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