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NOT  DE PREZENTARE 

 
 
 A devenit în m sur  tot mai mare un imperativ al vremii noastre, s  se ofere tân rului, 
deja din timpul şcolii, ocazia de a întâlni adevarata lume a muncii şi de a-şi confirma capacit ile 
în cadrul ei. Acest lucru este valabil mai ales dup  pubertate când – atât b ie ii cât şi fetele – au 
nevoie de experien e şi tr iri ob inute din raportul concret cu anumite procese de lucru, aşa cum 
sunt activit ile agricole/forestiere. 
 Astfel, pentru elevul din clasa a IX-a, participarea la via a unei gospod rii r neşti pare a 
fi evident corespunzatoare vârstei; el îşi poate pune în mod intens întreb ri asupra tuturor 
proceselor vie ii: cum se raporteaz  omul fa  de Pamânt, fa  de lumea vegetal  şi animal , cu 
ce probleme se confrunt  omul prin tehnica şi prin rela iile sociale moderne? Tinerii vor la 
aceast  vârst  s -şi pun  voin a la încercare şi s  îndeplineasc  sarcini care solicit  for  de 
ac iune şi perseveren , curaj şi prezen  de spirit. 
 Înv mântul alternativ Waldorf îşi propune s  realizeze aceste deziderate prin 
introducerea în program  a unui stagiu de practic  de una pân  la dou  s pt mâni (echivalentul 
la o or  pe s pt mân ). 

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. 
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OBIECTIVE DE REFERIN  ŞI ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

 
Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi capabil: 

 
Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă 
urmatoarele activităţi: 

1.  s  observe şi s  analizeze executarea unor 
lucr ri practice în domeniul resurselor 
naturale 
 

- completarea unor fişe de observare; 
- realizarea unor planuri cu etapele lucr rilor 
observate; 
 

2.  s  exerseze tehnici de lucru, utilizând 
uneltele specifice 

- utilizarea uneltelor adecvate pentru 
executarea unor secven e dintr-o lucrare; 
- explicarea avantajelor şi dezavantajelor 
unor tehnici de lucru; 
 

3.  s  execute lucr ri practice simple în 
domeniul resurselor naturale 
 

- efectuarea unor activit i practice sub 
îndrumare; 
 

4.  s  coopereze în efectuarea unor activit i 
de grup 

- împ r irea responsabilit ilor în cadrul 
grupului 
- executarea sarcinilor individuale în corela ie 
cu activit ile colegilor 

 
5.  s  cunoasc  şi s  respecte normele de 
protec ia muncii 

- prezentarea normelor de protec ia muncii 
pentru diferite tipuri de activit i. 

 
 

CON INUTURI 

 
 Se va efectua cel pu in unul dintre urm toarele stagii de practic : 
 
Activit i agricole şi zootehnice 

- Cunoaşterea tuturor activit ilor de la plantare, plivire, gunoire, pân  la recoltare şi 
depozitare; se vor face experien e incipiente în creşterea şi îngrijirea animalelor ca şi în 
prelucrarea laptelui; se va cunoaşte gospod ria r neasc  în tot cuprinsul ei ca organism, 
inclusiv aspectele sociale specifice. 

- Rela ia cu oamenii şi folosirea maşinilor. 
- Descrierea activit ilor (”cronica gospod riei”). 
 
Activit i forestiere practice 

În func ie de urgen a m surilor forestier-ecologice de luat în domeniul de p dure respectiv, se va 
prelucra împreun  cu func ionarul forestier - în orice caz cu implicarea elevului - o tem  
important : 
- reîmp durire (de exemplu dup  doborârea arborilor de c tre vijelie) 
- plantare de puie i 
- r rirea planificat  a p durii (formarea de luminişuri) 
- revitalizarea b l ilor, pârâurilor, a câmpiilor uscate şi a altor microbiotopuri selectate 



- realizarea de amenaj ri forestiere (puncte de hr nire etc.) 
 
 
 
 

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. 
 

Elevii se vor preocupa intensiv, anume prin lucrul concret într-o întreprindere agricol , cu 
producerea materiilor prime, cultivarea peisajului şi a p mântului. În acest r stimp elevii vor 
lucra izolat sau în grupuri într-o gospod rie r neasc  / în p dure; prin aceasta ei vor avea 
ocazia s  dobândeasc  acolo - la unii dintre ei pentru prima oar  - în elegerea activit ilor şi vie ii 
la ar  / în natur . 
 

Domenii posibile de experien e şi lucru: 

Cunoaşterea tuturor activit ilor de la plantare, plivire, gunoire, pân  la recoltare şi 
depozitare; se vor face experien e incipiente în creşterea şi îngrijirea animalelor ca şi în 
prelucrarea laptelui; se va cunoaşte gospod ria r neasc  în tot cuprinsul ei ca organism, 
inclusiv a condi ion rilor sociale. Se va avea în vedere atât rela ia cu oamenii, cât şi folosirea 
unor utilaje agricole. Pentru practic  se recomand  gospod riile care practic  o agricultur  
biologic , biodinamic  sau orientat  ecologic şi care sunt deschise tinerilor. Ca ”program de 
contrast” se poate avea în vedere o gospod rie conven ional condus . 

Descrierea gospod riei (cronica gospod riei), a datelor sale geografice, economice şi 
sociale, ca şi a decursului zilei se vor consemna “ca într-un jurnal” în caietul de epocă, pentru 
stimularea prelucr rii conştiente a experien elor f cute. 
 La fel se va proceda şi în cazul practicii forestiere. 
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