FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei
Pedagogie şi didactică aplicată
ŞtiinŃe ale educaŃiei
LicenŃă
Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Limba română – ca limba a doua în învăŃământul primar şi
preşcolar
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Dr. Vogel Zsuzsa
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
Dr. Vogel Zsuzsa
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
4
Din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 126 Din care: 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator
DistribuŃia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităŃi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
126
3.9 Numărul de credite
5

2
28
ore
10
10
15
5
2

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenŃe
• CunoştinŃe minimale de limba română la majoritatea studenŃilor

5. CondiŃii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•

Sală cu aparatură multimedia, proiectare Power Point,

•

Laptop, proiector, flipchart,

6. CompetenŃele specifice acumulate
• CompetenŃe profesionale:

CompetenŃe profesionale

•
•
•
•
•
•

•

CompetenŃe
transversale

•

•

Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de
vârstă/pregătire şi diverse grupuri Ńintă
Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi
preşcolar
Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari /
şcolarii mici.
Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăŃământ şi
a activităŃilor de învăŃare/integrare socială specifice vârstei grupului Ńintă
Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaŃionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaŃi etc.)
Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în carieră

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opŃiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei
Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vedere
formării şi dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

Proiectarea şi conducerea unor activităŃi didactice curriculare şi/sau
extracurriculare de înalt nivel calitativ;
Cunoaşterea demersurilor metodice care asigură asimilarea optimală a
cunoştinŃelor de limba română de către copii de naŃionalitate maghiară;
Utilizarea cunoştinŃelor de specialitate şi metodice în proiectarea şi
realizarea materialelor didactice specifice disciplinei.
Însuşirea şi utilizarea unei terminologii de specialitate adecvate
specice domeniului de instruire;
Studierea şi asimilarea didacticii limbii şi literaturii române pentru
învăŃământul primar şi preşcolar;
Elaborarea documentelor şcolare – planificări anuale, semastriale,
unităŃi de învăŃare, proiecte didactice zilnice – în consens cu
prevederile curriculare.

8. ConŃinuturi
8.1 Curs
FONETICĂ - FONOLOGIE
1. Fonem – sunet. RelaŃia sunet (fonem) – literă.
Clasificarea sunetelor limbii române. Diftong –
triftong – hiat. Silaba. Accentul în limba română.
2. Vocabularul. Structura vocabularului limbii române:
vocabular fundamental (fond lexical principal, lexic de
bază) – masa vocabularului. Arhaisme, neologisme,
termeni tehnico-ştiinŃifici, regionalisme, termeni
argotici, jargonul.

Metode de predare
Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare
Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

ObservaŃii

3. Mijloace de îmbogăŃire a vocabularului. a. Mijloace
interne: derivarea, compunerea, schimbarea valorii
gramaticale (conversiune). b. Mijloace externe:
împrumutul de cuvinte, calcul lingvistic.
4. Cuvinte monosemantice – cuvinte polisemantice.
Sinonimele. Omonimele. Antonimele. Paronimele.
Pleonasmul.

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

MORFOLOGIE
5. Substantivul. Genul – variante formale. Numărul –
desinenŃe de plural, alternanŃe fonetice. Cazul
substantivelor şi funcŃia sintactică.
6. Articolul. Articolul hotărât (definit). Articolul
posesiv (genitival). Articolul demonstrativ (adjectival).
Articolul nehotărât (nedefinit).

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

7. Adjectivul. Flexiunea adjectivului. Adjectivele
compuse. Gradele de comparaŃie. LocuŃiunile
adjectivale.

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

8. Pronumele şi adjectivele pronominale. Flexiunea
pronumelui personal – funcŃiile sintactice. Pronumele
de politeŃe, pronumele reflexiv.

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

9. Pronumele şi adjectivul demonstrativ, posesiv,
nehotărât, interogativ, relativ, negativ – flexiunea lor,
schimbarea valorii gramaticale, funcŃii sintactice

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

10. Verbul – verbe predicative şi verbe nepredicative;
conjugarea verbelor; modurile verbale (personale /
nepersonale)

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

11. Timpurile verbale – conjugare; numărul şi
persoana verbelor; diateza verbelor; locuŃiunile
verbale; funcŃiile sintactice ale verbelor

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

SINTAXA
Prezentare curs,
12. UnităŃile sintaxei. Raporturile sintactice: raportul
de interdependenŃă, raportul de coordonare, raportul de explicaŃie,
subordonare; posibilităŃi de realizare a raporturilor
exemplificare
sintactice.
13. Subiectul şi subordonata subiectivă. Predicatul şi
subordonata predicativă
Atributul şi subordonata atributivă; complementul
direct şi subordonata completivă directă
14. Alte părŃi ale propoziŃiei şi subordonatele
corespunzătoare: Ccl şi CL, Cct şi CT, Ccm şi CM,
Ccz şi CZ, Csc şi CS, CdŃ şi CDł.

Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare
Prezentare curs,
explicaŃie,
exemplificare

Bibliografie
Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, vol. I, Cuvântul, Bucureşti, 2005

Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, vol.II, EnunŃul, Bucureşti, 2005
DicŃionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, (DOOM2), Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2005
NeamŃu, G.,G., Teoria şi practica analizei gramaticale: distincŃii şi... distincŃii, EdiŃia a III-a, Editura Paralela
45. Piteşti, 2008
Draşoveanu, D.,D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Editura Clusium,Cluj-Napoca, 1997
GruiŃă, Gligor, Moda lingvistică 2007: norma, auzul şi abuzul, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006
GruiŃă, Gligor, Gramatică normativă: 77 de întrebări – 77 de răspunsuri, ediŃia a IV-a, revăzută şi adăugită,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2007
Stan, Ioan Teodor, Fonetica, Editura Presa Universitară Clujeană, 1996
Graur, Alexandru, PuŃină gramatică, vol.II, Editura RSR, Bucureşti, 1988
Hristea, Theodor, Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984
Dobridor-Constantinescu, Gheorghe, Morfologia limbii române, Editura ŞtiinŃifică, 1974
Avram, Mioara, Gramatica pentru toŃi, ediŃia a III-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001
8.2 Seminar / laborator
1.Analiza relaŃiei sunet – literă. Analiza cuvintelor
conŃinând diftong – triftong – hiat. Accentuarea
corectă a cuvintelor limbii române.
Lucrare de seminar: DespărŃirea cuvintelor în silabe
(doi studenŃi vor prezenta lucrarea)
2. Analize de texte conŃinând diferite categorii de
cuvinte: arhaisme, neologisme, termeni tehnicoştiinŃifici, regionalisme, termeni argotici, jargon.
3. ExerciŃii de analiză structurală a cuvintelor: cuvinte
derivate prin afixe, cuvinte compuse, schimbarea
valorii gramaticale, cuvinte împrumutate, cuvinte
obŃinute prin calc lingvistic, cuvinte obŃinute din
prefixoide şi sufixoide
4. Polisemia cuvintelor – exerciŃii de creare a unor
enunŃuri pe baza polisemiei cuvintelor; exerciŃii de
substituire a unor cuvinte cu sinonimele lor într-un
text dat; exerciŃii de creare a unor enunŃuri cu
omonime; descoperirea şi corectarea unor greşeli de
exprimare într-un text dat: paronime, structuri
pleonastice.
5. Prezentarea unor lucrări de seminar:
Declinarea substantiv + adjectiv cu articol hotărât
Declinarea substantiv + adjectiv cu articol nehotărât
Declinarea substantivelor compuse
6. ExercŃii de utilizare corectă a articolului posesiv şi a
articolului de monstartiv – completare de texte
lacunare
7. Lucrări de seminar: Raportul adjectivului cu alte
clase lexico-gramaticale
Treceri dinspre clasa adjectivului (GLR, I, p.175-177)
Treceri înstre clasa adjectivului (GLR.I, p.177-179)
8. Identificarea funcŃiilor sintactice ale diferitelor
forme pronominale (personale, reflexive)
9. Identificarea funcŃiilor sintactice ale pronumelor
posesive, demonstrative, relative, interogative,
nehotărâte şi negative şi ale adjectivelor pronominale
10. Completarea unor texte lacunare cu formele
verbale cerute

Metode de predare
- analiza,
- explicaŃie
- exrciŃii de corectă
despărŃire a
cuvintelor în silabe
- analiza,
- explicaŃie
- exerciŃii de analiză,
- explicaŃie,
- exerciŃii de derivare
prin diferite prefixe şi
sufixe,
- exerciŃii de
formulare a unor
enunŃuri după
cerinŃele date;
- explicarea
incorectitudinii unor
structuri lingvistice
- prezentare de lucrări
de către studenŃii
desemnaŃi
- explicaŃie, exerciŃii
- activitate
independentă;
- corectare şi
explicaŃie;
- prezentare de
lucrări,
- discuŃii,
- exerciŃii;
- exerciŃii;
- explicaŃie
- exerciŃii;
- explicaŃie
- exrciŃii;

ObservaŃii

11. Lucrări de seminar:
Dubla natură: adjectivală şi verbală a participiului
(GLR, I., p. 504 – 508)
Inventarul de conjugări şi caracterizarea conjugărilor
(GLR, I., p. 548-553)
12. Identificarea diferitelor tipuri de enunŃuri în funcŃie
de scopul comunicării

- prezentarea
lucrărilor de seminar;
- discuŃii,
- explicaŃii
- exerciŃii de
identificare şi de
creaŃie;
- exerciŃii;
- explicaŃii

13. ExerciŃii de contragere a subordonatelor în părŃi
de propoziŃie corespunzătoare şi de expansiune a
părŃilor de propoziŃie în subordonatele
corespunzătoare
14. ExerciŃii de contragere a subordonatelor în părŃi de exerciŃii;
propoziŃie corespunzătoare şi de expansiune a părŃilor - explicaŃii
de propoziŃie în subordonatele corespunzătoare
Bibliografie
Chiorean, LuminiŃa, Limba română, Morfosintaxa, Teste-grilă, ColecŃia „Didactica”, Târgu-Mureş, 2008
Gheorghe, Mihaela, Teste de limba română, (EdiŃia a III-a, revăzută şi adăugită) Editura Magister, Braşov,
1998
Stan, Mihail, Ghid ortografic, ortoepic şi de punctuaŃie, Editura Art Grup Editorial, Bucureşti,
Chiriac, Marilena, Iancu, Marin, Vocabular, Teorie şi teste, Editura Recif, Bucureşti,1995
Mirea, DoiniŃa, DicŃionar de neologisme, Editura Steaua Nordului, ConstanŃa,
Marin, Diana, DicŃionar de paronime, Editura Steaua Nordului, ConstanŃa,
Volceanov, George, DicŃionar de argou al limbii române, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Asimilarea unor cunoştinŃe curriculare care satisfac cerinŃele deontologiei profesionale şi care vor
asigura în practica pedagogică viitore elaborarea unor documente curriculare şi extracurriculare care
vizează optimizarea procesului didactic şi educativ.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoaşterea teoretică a
fenomenelor lingvistice
prezentate la cursuri
AbilităŃi de utilizare în
practică, în comunicarea
corectă a diferitelor
fenomene gramaticale
discutate
Participare activă la
activităŃile de seminar

Colocviu

Prezentarea lucrărilor de
seminar
10.6 Standard minim de performanŃă

Colocviu

Observarea directă şi
continuă a participării la
activităŃile de seminar
Implicarea studentului în
dezbateri pe marginea
lucrărilor prezentate

10.3 Pondere din
nota finală

75%

25%

•
•

PrezenŃa la cursuri şi la seminarii – număr maxim de absenŃe tolerate: 3;
Asimilarea acelor cunoştinŃe minimale care permit abordarea ştiinŃifică a fenomenelor gramaticale în
procesul instructiv-educativ în clasele primare şi în dezvoltarea limbajului în limba română în
învăŃământul preşcolar.

Data completării
19 septembrie 2013

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs
dr. Vogel Zsuzsa

Semnătura titularului de seminar
dr. Vogel Zsuzsa

Semnătura directorului de departament
…............................

