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NOT  DE PREZENTARE 

 

 
Prezentul curriculum şcolar cuprinde programele şcolare de Tehnologii manufacturiere pentru 
clasele a X-a - a XII-a. Timpul alocat este echivalentul a o oră pe săptămână. 
În elaborarea programei de fa ă au fost luate în considera ie atât cercetările în domeniul 
curricular, tendin ele pe plan interna ional, cât şi concep ia actuală în care este proiectat 
învă ământul alternativ Waldorf la nivel de liceu. 
Printre punctele centrale ale programei pentru învă ământul alternativ Waldorf se numără faptul 
că disciplinele umaniste, ştiin ifice şi cele cu caracter practic se situează într-un raport echilibrat, 
inându-se cont de faptul că în elegerea şi cunoaşterea tehnologiilor este absolut indispensabilă 

pentru omul modern.  
În această programă se propune abordarea următoarelor domenii: 

 
Clasa a X-a: tâmplărie, olărit, cizmărie, tehnica baticului, esut la război cu cadru, 
măşti, marionete şi teatru de marionete, teatrul de păpuşi – figuri de umbre 
Clasa a XI-a: tâmplărie de mobilă, sculptură în lemn, cioplirea pietrei, cartonaj, 
legătorie de căr i, păpuşi de mână 
Clasa a XII-a: elemente de mobilier, sculptură în lemn, cioplirea pietrei, legătorie 
de căr i 

 
Parcurgerea diferitelor domenii propuse se va face în concordan ă cu cerin ele părin ilor, dotările 
şcolii, timpul disponibil. Nu este obligatorie introducerea tuturor tehnologiilor manufacturiere la 
fiecare clasă. Se recomandă formarea competen elor specifice pentru cel pu in două domenii. 
 

Programa are următoarele componente: 
 

- Notă de prezentare 
- Competen e generale 
- Competen e specifice şi con inuturi 
- Valori şi atitudini 
- Sugestii metodologice 
- Bibliografie 
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COMPETEN E GENERALE 
 
 

1. Identificarea proprietă ilor diferitelor tipuri de materiale utilizate în activită ile 
manufacturiere. 

 
2. Utilizarea adecvată a uneltelor şi sculelor specifice activită ilor de tip manufacturier 
 
3. Proiectarea şi realizarea unor obiecte din diferite domenii manufacturiere. 
 
4. Aplicarea normelor de protec ie a muncii specifice activită ilor desfăşurate 
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CLASA a X-a 
 
 

COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

1. Identificarea propriet ilor diferitelor tipuri de materiale utilizate în activit ile 
manufacturiere 

Competen e specifice Con inuturi 
 
1.1  Identificarea principalelor proprietă i ale 
unor esen e de lemn / lutului / pielii / 
materialelor textile 
 
 
 
 
1.2  Corelarea tipurilor de materiale cu 
obiectele / produsele care trebuie 
confec ionate 
 
 
 
 

Tâmpl rie 
- Momente importante din istoricul prelucrării 
lemnului 
- Esen e de lemn: utilizare şi particularită i  
Ol rit 
- Momente istorice în evolu ia acestui meşteşug 
- Posibilită i de realizare a obiectelor de lut  
- Testarea proprietă ilor materialelor folosite în 
olărit (lutul, caolinul, glazurile şi pigmen ii) 
Cizm rie 
- Istoricul acestui meşteşug 
- Posibilită i de reparare şi realizare a 
articolelor de încăl ăminte 
- Pregătirea materialelor pentru prelucrare 
(tăbăcirea pielii, vopsirea pielii, tăierea 
tiparului etc.) 

esutul la r zboi cu cadru 
- Istoricul tehnicii de esut 
- Tipuri de războaie de esut 
- Posibilită i de realizare a obiectelor esute (de 
la şaluri la piese vestimentare mai mari  sau 
pături, covoare etc.) 
Tehnica baticului 
- Materiale textile pentru realizarea baticului: 
proprietă i 
- Substan ele de colorat potrivite pentru 
anumite materiale 
M şti 
- Materiale pentru realizarea măştii umane (lut, 
ipsos, carton etc.): proprietă i 
- Istoricul şi evolu ia măştii umane din 
antichitate până în prezent şi utilizările ei 
Marionete şi teatru de marionete 
- Materiale utilizate în construirea diferitelor 
păr i componente ale marionetelor (articula iile, 
capul, mâinile şi picioarele, crucile de manevră, 
îmbrăcămintea unei marionete 
- Materiale utilizate în realizarea decorurilor 
Teatrul de p puşi – figuri de umbre 
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- Obiectele necesare pentru crearea imaginilor 
de umbre 
- Cunoştin e de mecanică, optică, tehnica 
umbrelor colorate 
- Configurarea decorului şi a textului 
- Schi e grafice şi picturale de imagini de 
umbră 

 

2. Utilizarea adecvat  a uneltelor şi sculelor specifice activit ilor de tip manufacturier 

Competen e specifice Con inuturi 
 
 
2.1  Selectarea uneltelor, a sculelor şi 
dispozitivelor adecvate pentru 
confec ionarea unor produse 
 
 
 
 
 
2.2  Executarea unor opera ii specifice 
tâmplăriei / olăritului / cizmăriei / esutului 
la război cu cadru / tehnicii baticului / 
teatrului de păpuşi – figuri de umbre 
 
 

Uneltele şi îngrijirea acestora: 
- Tâmplărie: fierăstrăul, rindeaua, gealăul, 
trasatorul etc. 
- Olărit: roata olarului, cazanul pentru 
amestecarea şi înmuierea lutului etc. 
- Cizmărie: calapodul, cu itele, foarfecele de 
cizmar, ciocanul de cizmar, perforatorul, pila, 
despicătorul etc. 
- esut la război cu cadru: pieptenele de 
rectificare, suportul de urzeală, suveica etc.  
 

- Tehnici simple de prelucrare (rindeluitul, 
tăierea cu fierăstrăul etc.) 
- Opera ia de îndepărtare a aşchiilor (şlefuirea 
fină) 
 

- Pregătirea materialului pentru olărit 
- Exersarea modelării manuale a vasului şi a 
tehnicii de lucru utilizând roata olarului 
 

- Atelierul de cizmărie şi uneltele folosite de 
cizmar 
- Etapele tehnologice de reparare şi de realizare 
a unei perechi de pantofi 
 

- Elementele de bază ale esutului 
- Instalarea războiului, proiectare (model, 
materiale), calcul (lungimea de urzeală), 
bătătură, urzeală, datul prin i e etc. 
- Finalizarea unei lucrări proprii 
 

- Prepararea culorilor (tehnici de vopsire) 
- Pregătirea materialului 
 

- Modelarea fe ei umane utilizând lut, gips etc. 
- Transformări ale fizionomiei măştii pentru a 
exprima vârste diferite, tipuri psihologice etc. 
 

- Opera ii pentru confec ionarea marionetelor: 
îmbinare, trasare etc. 
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- Elemente de bază ale realizării unui spectacol 
- Decuparea profilelor, montarea sistemelor de 
iluminare cu filtre şi a paravanelor etc. 
 

- Măsurarea şi însemnarea lemnului. 

3. Proiectarea şi realizarea unor obiecte din diferite domenii manufacturiere 

Competen e specifice Con inuturi 
3.1  Identificarea principalelor etape ale 
procesului tehnologic de ob inere a 
produselor de tâmplărie / olărit / cizmărie / 
esut la război cu cadru / tehnicii baticului / 

necesare teatrului de păpuşi 
 
3.2  Aplicarea unor tehnici şi procedee de 
lucru pentru ob inerea produselor dorite 
 
3.3  Aprecierea calită ii produselor finite 
ob inute 
 

- Măsurarea şi însemnarea lemnului 
- Finisarea suprafe elor şi şlefuirea finală 
- Finalizarea unei lucrări proprii 
(confec ionarea unei etajere, a unei cutii cu 
capac etc.) conform dimensiunilor stabilite 
 

- Activită i practice specifice atelierului de 
olărit 
- Finalizarea unei lucrări proprii din domeniul 
olăritului 
 

- Etape în realizarea unei perechi de pantofi 
(tăbăcirea pielii, aplicarea pielii pe calapod, 
decuparea, coaserea carâmbului etc.) 
- Tipuri de defecte şi modalită i de remediere a 
acestora 
 

- Executarea unui obiect textil cu utilitate 
practică 
- Conceperea unei lucrări esute individual 
(proiectare, calcul, urzeală, bătătură) 
 

- Etape şi tehnici de lucru pentru realizarea 
baticului colorat 
- Execu ia obiectului propus (eşarfă, batic, 
fular,fa ă de pernă etc.) 
 

- Tehnici de realizare a măştilor 
- Executarea uneia sau mai multor măşti 
 

- Legită ile mecanice care intervin în mişcarea 
unei marionete 
- Conducerea figurilor 
- Configurarea scenei şi a textului 
- Corelarea dintre vorbire, lumină, muzică şi 
conducerea marionetelor, mergând până la o 
reprezenta ie 
 

- Umbre simple şi colorate 
- Construc ia şi alcătuirea figurilor de umbră 
- Corela ia dintre vorbire, lumină, muzică şi 
conducerea figurilor, mergând până la 
reprezenta ie 
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4. Aplicarea normelor de protec ie a muncii specifice activit ilor desf şurate 

Competen e specifice Con inuturi 
4.1  Identificarea tipurilor de accidente care 
pot surveni în derularea activită ilor 
specifice domeniilor abordate 
 
 
4.2  Respectarea normelor de protec ia 
muncii în activită i specifice domeniilor 
abordate 
 
 
 

Tipuri de accidente care pot surveni în  
a)  Tâmplărie: rănire în timpul utilizării 
necorespunzătoare a sculelor (ciocan, 
fierăstrău, rindea etc.); rănire în timpul ascu irii 
unor scule cu pila sau la polizor 
 
b)  Olărit: manevrarea necorespunzătoare a ro ii 
olarului 
 
c)  Cizmărie: rănire în timpul utilizării 
necorespunzătoare a sculelor (cu ite, 
despicătorul, foarfecele de cizmar etc.); rănire 
în timpul ascu irii unor scule cu pila şi mai ales 
la polizor 
d)  figuri de umbre: pericolul de electrocutare 
la utilizarea necorespunzătoare a instala iei 
electrice de iluminare  
 
Norme şi reguli de protec ia muncii şi PSI în 
domeniile men ionate 
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CLASA a XI-a 
 

COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

1.Identificarea propriet ilor diferitelor tipuri de materiale utilizate în activit ile 
manufacturiere 

Competen e specifice Con inuturi 
1.1  Identificarea principalelor proprietă i 
ale unor esen e de lemn / pietrei / hârtiei / 
de cartonaj şi legătorie / materialelor pentru 
păpuşi de mână. 
 
 
 
1.2  Corelarea bine diferen iată a tipurilor 
de materiale cu obiectele / produsele care 
trebuie confec ionate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâmpl rie de mobil : esen e de lemn utilizat 
în ob inerea unor elemente de mobilier (stejar, 
brad, nuc, frasin etc.) 
 
Sculptur  în lemn (lemnul de cireş, stejar etc.) 
 

Cioplirea pietrei 
Roca moale (tuful, talcul), gresia, marmora, 
granitul etc. 
 

Producerea hârtiei 
Fibre de rafie, cânepă, lemn de conifere şi 
foioase 
 
Cartonaj: tipuri şi calită i diferite de carton şi 
de hârtie, pânză, solu ii de lipit 
 
Leg torie de c r i: tipuri şi calită i diferite de 
carton şi de hârtie, pânză, piele, solu ii de lipit 
 
P puşi de mân  – teatru de păpuşi: materiale 
textile naturale şi sintetice  

2. Utilizarea adecvat  a uneltelor şi sculelor specifice activit ilor de tip manufacturier 

Competen e specifice Con inuturi 

 
 
2.1  Selectarea uneltelor şi a sculelor 
adecvate pentru confec ionarea unor 
produse 
 
 
 
 
2.2  Executarea unor opera ii specifice 
tâmplăriei de mobilă/ sculpturii în lemn / 
cioplitoriei în piatră / producerii hârtiei / 
cartonajului / legătoriei de căr i / teatrului 
de păpuşi de mână 

Uneltele şi îngrijirea acestora: 
- Tâmplărie: fierăstrăul, rindeaua, gealăul, 
trasatorul, maşini electrice utilizate în tâmplărie 

 
- Sculptura în lemn: ciocan de lemn, dăl i cu 
profil, polizor 
 
- Cartonaj şi legătorie de căr i: lineale, şabloane, 
instrumente pentru tăiatul manual al 
materialelor 
- Uneltele, instrumentele şi maşinile necesare 
executării diferitelor opera ii tehnologice (prese, 
maşini de tãiat, maşini de cusut). 
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3. Proiectarea şi realizarea unor obiecte din diferite domenii manufacturiere 

Competen e specifice Con inuturi 
3.1  Identificarea principalelor etape ale 
procesului tehnologic de ob inere a 
produselor de tâmplărie de mobilă/ 
sculpturii în lemn / cioplitoriei în piatră 
/producerii hârtiei / cartonajului / legătoriei 
de căr i / teatrului de păpuşi de mână 
 
 
3.2  Aplicarea unor tehnici şi procedee de 
lucru pentru ob inerea produselor dorite 
 
 
3.3  Aprecierea calită ii produselor finite 
ob inute 
 
 
3.4  Estimarea costurilor de produc ie 
pentru diferite produse realizate 
 

 
Tâmpl rie: îmbinări în cep şi scobitură, în T, pe 
lungime (în lambă şi uluc) etc. 
 
Sculptura în lemn şi în piatr : proiectarea, 
schi area sau modelarea formei dorite în func ie 
de materialul brut disponibil, 
Prelucrarea materialului 
Tehnici de finisare a produselor ob inute 
(şlefuire, lăcuire etc.)  
 
Leg torie: volum legat în pânză, volum legat 
jumătate în pânză jumătate în piele 
 
P puşi de mân : de la personaj la schi area 
formelor 
Croirea materialelor, asamblarea păpuşilor 
 
Standarde şi specifica ii tehnice pentru diferite 
produse manufacturiere 

 

4. Aplicarea normelor de protec ie a muncii specifice activit ilor desf şurate 

Competen e specifice Con inuturi 
4.1  Identificarea tipurilor de accidente care 
pot surveni în derularea activită ilor 
specifice domeniilor abordate 
 
4.2  Respectarea normelor de protec ia 
muncii în activită i specifice domeniilor 

Tipuri de accidente care pot surveni în utilizarea 
uneltelor mecanice şi electrice 
 
 
Norme şi reguli de protec ia muncii şi PSI în 
domeniile studiate 
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CLASA a XII-a  
 

 

COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 
 

1. Identificarea propriet ilor diferitelor tipuri de materiale utilizate în activit ile 
manufacturiere 

Competen e specifice Con inuturi 
1.1  Identificarea principalelor proprietă i 
ale materialelor utilizate 
 
1.2  Corelarea bine diferen iată a tipurilor 
de materiale cu obiectele / produsele care 
trebuie confec ionate 
 
 

- Elemente de mobilier şi tipuri de esen e 
(esen e moi, esen e dure) 
 
- Sculptur  în lemn (selectarea şi pregătirea 
lemnului) 
 
- Cioplirea pietrei piatra pentru sculptură 
 
- Leg torie de c r i: pânza, pielea, pergamentul 

 

2. Utilizarea adecvat  a uneltelor şi sculelor specifice activit ilor de tip manufacturier 

Competen e specifice Con inuturi 
2.1 Selectarea uneltelor şi a sculelor 
adecvate pentru confec ionarea unor 
produse 
 
2.2  Executarea unor opera ii de calitate 
specifice tâmplăriei de mobilă/ sculpturii în 
lemn / cioplitoriei în piatră / legătoriei de 
căr i 
 

Tâmplărie: fierăstrăul, rindeaua, gealăul, 
trasatorul, maşini electrice 
 
Sculptură în lemn: Ciocanul de lemn, dăl i cu 
profil, polizorul 
 
Sculptura în piatră: toporişca pentru planeizare 
ciocanul de despicat, ciocanul de lemn, dalta 
zim ată, dalta plată, şpi ul etc. 
 
Legătorie de căr i: Lineale, scule de trasat şi 
tăiat, presă etc. 
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3. Proiectarea şi realizarea unor obiecte din diferite domenii manufacturiere 

Competen e specifice Con inuturi 
3.1  Identificarea principalelor etape ale 
procesului tehnologic de ob inere a 
produselor de tâmplărie de mobilă / 
sculpturii în lemn / cioplitoriei în piatră / 
legătoriei de căr i 
 
3.2  Aplicarea unor tehnici şi procedee de 
lucru pentru ob inerea produselor dorite 
 
3.3  Aprecierea calită ii produselor finite 
ob inute 
 
3.4  Efectuarea unor calculele exacte 
privind costurile de produc ie pentru 
diferite produse realizate 

- Elemente de mobilier 
Masă/birou cu sertare, dulap-etajeră 
- Sculptură în lemn: 
Sculptură spa ială sau în basorelief 
Construc ie de instrumente muzicale sau de 
bărci etc. 
- Cioplitorie în piatră: 
Forme spa iale, forme în basorelief etc. 
 
- Legătorie:  
Volum legat jumătate în pânză jumătate în piele, 
volum legat în piele sau pergament 
 
Criterii estetice şi utilitare pentru diferitele 
produse realizate 
 
Consumuri de materiale în realizarea unor 
produse; calcule ale costurilor. 

 

4. Aplicarea normelor de protec ie a muncii specifice activit ilor desf şurate 

Competen e specifice Con inuturi 
4.1  Identificarea tipurilor de accidente care 
pot surveni în derularea activită ilor 
specifice domeniilor abordate 
 
4.2  Respectarea normelor de protec ia 
muncii în activită i specifice domeniilor 
studiate 
 

Tipuri de accidente care pot surveni în utilizarea 
uneltelor mecanice şi electrice utilizate, rănire în 
timpul utilizării necorespunzătoare a sculelor şi 
utilajelor (ciocan, fierăstrău, rindea, polizor etc.) 
 
Norme şi reguli de protec ia muncii şi PSI în 
domeniile studiate 
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VALORI ŞI ATITUDINI 

 
1. Manifestarea ini iativei şi disponibilită ii de a aborda sarcini variate în cadrul activită ilor 

specifice tehnologiilor manufacturiere 
2. Conştientizarea impactului social, economic şi moral al istoriei şi dezvoltării tehnologiilor 

manufacturiere 
3. Manifestarea disponibilită ii de a evalua / autoevalua din punct de vedere func ional şi estetic 

activită ile practice şi produsele realizate 
4. Manifestarea ini iativei şi disponibilită ii de a lucra în echipă 
 
 

SUGESTII METODOLOGICE 
 
Se recomandă predarea în epoci de 2-4 ore pe săptămână, în blocuri de 2 ore. 
 

Cadrele didactice care predau aceste discipline vor păstra permanent legătura cu cadrele didactice 
care predau disciplinele corelate; se va avea în vedere delimitare metodică şi didactică a 
disciplinelor: fizică – educaţie tehnologică- tehnologii manufacturiere – practică. 
Competen ele specifice ale disciplinei tehnologii manufuacturiere sunt aproximativ aceleaşi 
pentru to i cei trei ani de studiu deoarece disciplina are un pronun at caracter modular, în care 
acelaşi tip de competen e se formează şi se exersează pe con inuturi care apar in unor domenii 
diferite. Domeniile studiate propun o abordare transversală şi gradată, de la elementele simple 
către cele cu un grad mai ridicat de complexitate. 

 

În procesul de predare-învă are, activitatea va fi orientată pe formarea unor deprinderi practice, 
pornindu-se de la exerci ii simple pentru familiarizarea cu sculele, utilajele şi materialele 
specifice. 
Realizarea proiectelor în cadrul activită ilor practice va urmări şi dezvoltarea abilită ilor de lucru 
în echipă. 
 

Evaluarea se va realiza având în vedere: 
- capacitatea de a sesiza specificul domeniilor abordate şi al temelor de lucru abordate 
- disponibilitatea elevului de a se implica constant în activită ile propuse 
- capacitatea elevilor de a realiza produse finite de bună calitate atât din punct de vedere 

func ional, cât şi estetic. 
Se recomandă realizarea unor proiecte, atât individuale, cât şi de grup, care pot servi la evaluarea 
finală. 
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