
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)
Condiţii

Obiective

Achiziţii

Cursuri

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

2 Anton Ilica (2005): Metodica limbii române , Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad
3
5 A.Ţăran: Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari , ZUNS, Beograd, 2007.

Cursuri Activităţi p. AFÎ Activitate de cercetare Restul orelor

2 1

Metode de 
învăţământ

puncte Examenul final puncte

5 examenul scris
examenul oral 45

50

Domeniul opţional (modul)

Obiectul

Nu există

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)

Număr ECTS

I.Magda, M.Negru (2007):Bilingvismul la preşcolari în Educaţia Plus 5, Ed.Univ.„Aurel Vlaicu”,Arad

Studii de bază
Metodica dezvoltării vorbirii 1
prof. dr. Ileana MagdaProfesor (pentru cursuri )

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

activităţi la cursuri

colocvii
lucrări de seminar

prof. dr. Ileana Magda

Conţinutul obiectului

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor 

Expunere , explicaţii cu întrebări retorice, discuţii despre teme anunţate în prealabil şi elaborarea de 
concepte (observaţii sistematizate, expuneri ale părţilor importante în ordine logică). 

Bibliografie

Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului

Educator în instituţii preşcolareProgramul de studii

Studenţii îşi însuşesc competenţe ca să poată stimula comunicarea verbală, exprimarea şi creativitatea 
verbală; pregătirea studenţilor pentru aplicarea cunoştinţelor din domeniul metodicii dezvoltării vorbirii şi 
folosirea literaturii de specialitate. 

Forme de literatură orală (populară) accesibile puterii de înţelegere a copiilor; Literatura cultă pentru 
copii (poezia şi proza); Jocurile dramatice; Marionetele – stimulare pentru dezvoltarea vorbirii copiilor; 
Comunicarea şi experienţa de viaţă a copiilor; Jocuri de cuvinte şi creativitatea de limbaj; Cărţile cu 
ilustraţii.

Felul şi nivelul studiilor

Studenţilor li se vor prezenta teoriile dezvoltării vorbirii, raportul dintre vorbire şi gândire, pregătirea 
studenţilor pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor obţinute şi utilizarea literaturii de specialitate. 

Psiholingvistica dezvoltării: Dezvoltarea vorbirii copiilor; Dezvoltarea cuvintelor şi a semnificaţiilor 
cuvintelor; Funcţiile vorbirii copilului preşcolar; Dezvoltarea sintaxei; Vorbirea verbală şi nonverbală; 
Vorbirea sintactică şi egocentrică; Importanţa vorbirii adulţilor pentru dezvoltarea vorbirii copiilor; 
Sociolingvistica: Strategia dezvoltării vorbirii în grădiniţă; Deosebiri individuale între copii în faza 
dezvoltării vorbirii.

activităţi practice

Obligaţii care preced 
examenul

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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