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NOT DE PREZENTARE
Prezentul curriculum şcolar cuprinde programele şcolare de Practică pentru clasele
a
X-a - a XI-a. Timpul alocat este echivalentul a o or pe s pt mân , îns practica se recomand s
se efectueze compact sau eşalonat pe mai multe s pt mâni.
În elaborarea programei de fa au fost luate în considera ie atât cercet rile în domeniul
curricular, tendin ele pe plan interna ional, cât şi concep ia actual în care este proiectat
înv mântul alternativ Waldorf la nivel de liceu.
Printre punctele centrale ale programei pentru înv mântul alternativ Waldorf se num r
faptul c disciplinele umaniste, ştiin ifice şi cele cu caracter practic se situeaz într-un raport
echilibrat. Se ine cont de faptul c în elegerea şi cunoaşterea nemijlocit – la vârsta potrivit – a
unor domenii de activitate este absolut indispensabil pentru formarea omului modern. În aceast
program se propune abordarea urm toarelor domenii:
Clasa a X-a: practic industrial , practic topografic , practic ecologic
Clasa a XI-a: primul ajutor, practic social , proiecte ecologice
Parcurgerea diferitelor domenii propuse se va face în concordan cu cerin ele p rin ilor,
dot rile şcolii, timpul disponibil. Nu este obligatorie introducerea tuturor stagiilor de practic la
fiecare clas .
Competen ele specifice ale disciplinei Practică sunt aproximativ aceleaşi pentru cei doi ani de
studiu deoarece disciplina are un pronun at caracter modular, în care acelaşi tip de competen e se
formeaz şi se exerseaz pe con inuturi care apar in unor domenii diferite. Domeniile studiate
propun o abordare transversal şi gradat , de la elementele simple c tre cele cu un grad mai
ridicat de complexitate.
Programa are urm toarele componente:
- Not de prezentare
- Competen e generale
- Competen e specifice şi con inuturi
- Valori şi atitudini
- Sugestii metodologice
- Bibliografie

COMPETEN E GENERALE

-

Observarea şi analizarea etapelor activit ii practice în diferite domenii

-

Utilizarea tehnicilor şi a tehnologiilor din diferite domenii precum şi a uneltelor /
aparatelor / utilajelor specifice

-

Executarea unor lucr ri practice în diferite domenii de activitate

CLASA a X-a
COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI
Competen e specifice
1.1 identificarea şi descrierea etapelor
proceselor tehnologice specifice unor lucr ri
industriale / topografice / ecologice

2.1 alegerea uneltelor / aparatelor /
utilajelor adecvate pentru executarea unor
lucr ri industriale / topografice / ecologice

2.2 exersarea unor tehnici de lucru specifice
unui proces industrial / topografic / ecologic

3.1 efectuarea unor opera ii în cadrul
lucr rilor industriale / topografice /
ecologice

Con inuturi
Se va efectua cel pu in unul dintre urm toarele
stagii de practic :
- Practic industrial
-

-

-

Fabrica ie industrial
Etape ale proceselor tehnologice
Maşini şi utilaje specifice
Situa ia social a angaja ilor
Protec ia muncii (praf, zgomot, temperatur
ş.a.)
Marile corela ii: func ionalitate - tehnologie economie
Probleme de conducerea întreprinderii

Practic topografic
Instrumente şi aparate de m sur în
topografie
Procedee de m surare (m sur ri de lungimi
şi unghiuri, ridic ri planimetrice, ridic ri
nivelitice etc.)
Schi a subiectiv a terenului
Planul topografic la scar
Practic ecologic
Ecosistemul (biotop, biocenoz ), tipuri de
ecosisteme
Factori poluan i şi surse de poluare a
mediului înconjur tor
M suri de ameliorare a calit ii factorilor de
mediu (ap , aer, sol)
Conservarea biodiversit ii în vederea
refacerii/men inerii echilibrului ecologic.

CLASA a XI-a
COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI
Competen e specifice
1.1 identificarea şi descrierea etapelor
proceselor tehnologice specifice unor lucr ri
de prim ajutor / de practic social /
ecologice
2.1 alegerea uneltelor / aparatelor /
utilajelor adecvate pentru executarea unor
lucr ri de prim ajutor / de practic social /
ecologice
2.2 exersarea unor tehnici de lucru specifice
unui proces de prim ajutor / de practic
social / ecologic
3.1 efectuarea unor opera ii în cadrul
lucr rilor de prim ajutor / de practic social
/ ecologice

Con inuturi
Se va efectua cel pu in unul dintre urm toarele
stagii de practic :
- Primul ajutor
- Necesitatea şi datoria acord rii primului
ajutor
- Sarcinile celui ce ajut
- Lan ul salv rii
- Zonele pericolului: recunoaştere, punere la
ad post, ocrotire
- M suri urgente salvatoare de leşin, stop
respiratoriu, stop cardiac, hemoragie
puternic , şoc.
- R ni şi îngrijirea r nilor, pansamente
pentru r ni
- Muşc turi de animale, cauteriz ri, arsuri,
deger ri, înghe ri, contuzii.
- Leziuni articulare, fracturi osoase, leziuni
ale cutiei toracice, leziuni abdominale
- Otr viri.
-

-

Practic social
Cunoaşterea biografiilor de oameni
handicapa i, bolnavi sau social
dezavantaja i
Institu ii sociale
Raportul cu infirmitatea
Preluarea r spunderii pentru al i oameni
Problematica profesional a personalului
educativ şi de îngrijire
Modele de r spundere şi de integrare
social
Preluarea activit ilor simple de îngrijire
sau ocrotire, ca de exemplu : sp lat, înf şat,
hr nit, îmbr cat, mers la plimbare,
conversa ie, joac

- Proiecte ecologice
Se vor ini ia proiecte ecologice noi sau se va
participa la proiecte deja existente, pe baza
con inuturilor de la modulul Practică

ecologică, clasa a X-a sau pe alte teme
asem n toare, de interes local.
VALORI ŞI ATITUDINI
-

Stimularea interesului şi a motiva iei pentru implicarea în activit i cu carcater practic în
diferite domenii ale vie ii cotidiene.
Orientarea profesional prin compararea domeniilor de activitate cunoscute nemijlocit.
Asumarea de responsabilit i şi dezvoltarea capacit ii de lucriu în grup.
Dezvoltarea responsabilit ii fa de oamenii afla i în dificultate
Promovarea unui mediu natural şi social de calitate, luând în considerare întregul complex de
factori şi situa ii.
Conştientizarea implica iilor sociale ale calit ii muncii efectuate în domeniul tehnic sau al
rela iilor interumane.

SUGESTII METODOLOGICE
În func ie de condi iile concrete din fiecare şcoal şi cu acordul p rin ilor, practica se va
efectua compact sau eşalonat pe mai multe s pt mâni. Clasa va fi înso it de cel pu in dou
cadre didactice sau de un cadru didactic şi un p rinte.
Practica topografic
Sunt realiza i paşii esen iali de la lucr rile de m surare pe teren pân la desenarea h r ii.
Elevul înva s cunoasc diversele surse de erori de m surare (subiective, obiective) şi îşi
frormeaz un concept practic despre precizie în tehnic / via a practic .
- Majoritatea m sur torilor au loc în grupe de lucru.
- Alegerea re elei se realizeaz în func ie de teren: re ea triunghiular , re ea poligonal , re eaua
liniei de m sur .
- Conceptul de exactitate dobândeşte o extensie prin desen, deoarece precizia m sur torii se
suprapune cu a desenului.
Practica social
Sub îndrumarea unor persoane avizate, elevii sunt încadra i temporar în activitatea unui
aşez mânt social. Ei îşi vor cultiva capacitatea de transpunere în situa ia celuilalt, de a ac iona
conform cu situa ia.
Activit i:
- participarea la configurarea şi tr irea parcursului zilei
- preluarea activit ilor simple de îngrijire sau ocrotire, ca de exemplu: sp lat, înf şat, hr nit,
îmbr cat, mers la plimbare, jucat
- aflarea istoriei institu iei
- aflarea structurii şi a raporturilor institu iei

Institu ii: Spitale, c mine, c mine de b trâni, institu ii de pedagogie curativ , ca şcoli, ateliere,
c mine de locuit, gr dini e, c mine de copii etc.
Activit ile observate sau efectuate se vor consemna în caietul de epocă, pentru
stimularea prelucr rii conştiente a experien elor f cute. Cu respect fa de demnitatea uman se
prelucreaz în comun, în grupe de discu ii, rezultatele practicii efectuate.
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