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Tătaru Angela 

Lector universitar 

OBIECTIVE 

GENERALE 

La nivel de cunoaştere, capacităţi şi atitudini, ce se structureaza  prin studierea 

evolutiei si istoricului  dezvoltarii PC, mecanismelor de conducere ale PC, 

mijloacelor colective si individuale de aparare, pe distrugerea semnalelor de 

avertizare si actiunile corespunzatoare, pe investigarea punctelor periculoase, pe 

mijloacele de protective si lichidare a consecintelor in caz de situatii 

exceptionale, pe masurile de acordare a I ajutor medical. 

CONŢINUTURI 

VIZATE 

Sunt deosebit de detaliate. In cadrul lor se explica clar performanta urmarita 

precum si conditia in care ea devine posibila. Vizeaza unitati de continut, 

abordate la nivelul unei lectii sau grupurilor de lectii. Ele devin elemente de 

referinta si criteria pentru a evalua daca scopul a fost atins , stabilesc activitatea 

profesorului, orientaza in alegerea metodelor, procedeelor si mijloacelor 

adecvate actiunii didactice. 

TEMATICA 

SEMINARELOR/L

UCRĂRILOR DE 

LABORATOR 

1.Elaborarea masurilor de protectie individuala, colectiva pentru om, animale, 

plante in  SE.  Clasificarea mijloacelor de protectie, antremanetul spre aplicarea 

până la automatism. Formarea schemelor obiectivelor de protecţie. Organizarea 

lucrărilor de salvare. 

2.Determinarea zonei fracturate. Imobilizare. 

3. Răni(pansament). Determinarea zonei arse. I ajutor. 

4.Măsuri în caz de electocutare, incendiu. I ajutor în hipotermie, insolaţie, 

epidemie, intoxicaţie, strangulare, înec, muşcături de insecte, animale, om. 

5. I ajutor în caz de folosire a armei reci şi de foc  în diverse segmente a corpului 

uman.  

6.Elaborarea metodelor de protecţie în caz de armă psihotropă, bacteriologică, 

chimică, mucleară. 

7. Realizarea programelor de utilizare raţională şi sporire a rezervelor de apă 

potabilă. Programe de acţiuni în caz de reducere a volumului de deşeuri. 

METODELE 

ÎNVĂŢĂRII 

a). informative – neparticipative( prelegerea, explicaţia, povestirea) 

                               participative ( prelegerea, dezbaterea, observaţia, conversaţia, 

demonstraţia). 

b). metode formative - neparticipative ( algoritmizarea, intruirea programată) 

                                   - participative (învăţarea prin descoperire, problematizarea, 

modelarea  ). 

c). demostrarea filmelor, diafilmelor, desenelor schematice. 

d). învăţare programată ( prin motivaţie) 

                      liniară ( după Skinner) – răspuns independent; 

                      ramificată ( după Crowder)  -răspunde la alegere; 

                      mixtă ( combinarea celor două tipuri de programe). 
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EVALUARE - Evaluare finală. 

- Evaluare condensată. 

- Teste bazate pe memorare şi gândire. 

- Probe practice. 

- Evaluare curentă. 

- Evaluare finală ( la finele trimestrului). 

 

 

 

 

 

 


