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Proiect de lecŃie  

Clasa: a V-a 
Disciplina: EducaŃie Tehnologică 
Modul: Organizarea mediului construit 
Tema: Elemente  de sistematizare 
Titlul lectiei: Alcătuirea unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi  
canalizare 
A. Necesitatea  studierii temei 

 

 

 
 
 
 
 
 
B. Structura logică a conŃinutului 
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 ReŃeaua de alimentare cu apă şi de canalizare fiind parte integrantă  în 
planul de sistematizare a localităŃilor, elevii sunt şi vor fi potenŃialii 
beneficiari ai unui asemenea sistem. De aceea trebuie să cunoască toate 
etapele prin care trece apa până la folosinŃe. Realizând de la acestă vârstă ce 
eforturi se fac pentru satisfacerea nevoilor de apă pentru populaŃie, industrie, 
ei vor da importanŃa cuvenită apei în spiritul consumului economic şi 
păstrării calităŃii surselor de apă. 
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C. ExperienŃa anterioară de învăŃare 
 

Cuvinte cheie Experienta anterioară 
de învăŃare Română Engleză Franceză 

Resurse materiale 

În funcŃie de mediul unde 
locuiesc (urban sau rural) 
– elevii cunosc într-o 
anumită măsură 
principiul prin care apa 
este distribuită în sistem 
centralizat 

Captare 
AducŃiune  
Apă  

To collect 
To bring 
Water  

Captage 
Aduction  
D’eau 

Planşe 
Imagini reprezentative 
Fişă de lucru 
Scheme tehnologice 

 

D. Obiective operaŃionale 
 

Capacitatea ce urmează a se 
dezvolta prin învăŃare 

Comportamentul prin care se 
probează capacitatea formată

CondiŃii de 
probare 

Criteriu 
de reuşită

O1: Să evidenŃieze necesitatatea 
existenŃei unui sistem centralizat 
de alimentare cu apă. 

Prin enumerarea categoriilor 
de folosinŃe ale apei. 

Pe fişa de lucru  
80% 

O2: Să descrie principalele etape 
componente în alimentările cu 
apă în ordine logică 

Prin explicarea proceselor la 
care este supusă apa în drumul 
ei spre consumatori 

Pe schemă 
tehnologică de 
alimntare cu 
apă 

90 % 

O3: Să întocmească o schemă de 
principiu pentru alimentarea cu 
apă 

Prin reprezentarea grafică a 
unei scheme tehnologice de 
alimentare cu apă. 

Pe caiet, fişa 
de lucru, pe 
tablă 

90 % 

O4: Să înŃeleagă necesitatea 
tratării şi epurării apei 

Prin explicarea de ce se face 
tratarea şi epurarea apei 

Expunerea 
verbală 

70 % 

 

E. Proba de evaluare 
 

Punctaj Obiecti
v 

Nr. 
item 

ConŃinutul itemului prin care se 
evaluează Timp 

Minim Maxim 

O1 I1 
EnumeraŃi folosinŃele apei în gospodării şi 
spaŃiile publice 

2’ 1 2 

O2 I2 

OrdonaŃi logic următoarele etape 
tehnologice în alimentarea cu apă a unei 
localităŃi: distribuŃie, tratare, captare, 
transport, înmagazinare. 

3’ 1 3 

O3 I3 

AlcătuiŃi o schemă de alimentare cu apă 
folosindu-vă de semnele grafice din fişa de 
lucru. 

5’ 2 3 

O4 I4 

NumiŃi câte două efecte probabile în cazul 
lipsei tratării respectiv epurării apei într-un 
sistem de alimentare cu apă. 

2’ 1 1 
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F.Desfăşurarea lecŃiei 
 

Etape de instruire Organizarea 
activităŃii 

 
Tim

p 
50’ Profesor Elev 

Arii 
de con
Ńinut 

 
Metode 

didactice 

 
Mijloace 
didactice

Profesor Elev 

6’ 

a)SecvenŃa introductivă 
-verifică prezenŃa, Ńinuta. 
b)Verifică tema 
anterioară cu privire la 
elementele de 
sistematizare a unei 
localităŃi. 
c)Captarea atenŃiei 
d)Comunicarea noilor 
cunoştinŃe 
-AnunŃă titlul lecŃiei; 
-Argumentează 
necesitatea studierii temei 

Elevii salută şi se 
pregătesc pentru 
oră; 
Elevii răspund 
întrebărilor puse de 
profesor; 
Elevii ascultă şi îşi 
însuşesc importanŃa 
studierii temei; 
Răspund 
întrebărilor puse de 
profesor. 

A1 

A2 

A3 

ConversaŃia 
ExplicaŃia 

Manual 
Caiet de 

notiŃe 
Frontal Colectiv 

5’ 

O1: Prezintă avntajele 
unui sistem centralizat 
petru alimentare cu 
apă. 

Elevii notează 
principalele 
vantaje şi 
utilizările apei pe 
categorii de 
folosinŃă;Studiază 
materialul predat. 

A1 

A3 

ExplicaŃia 
ConversaŃia 
ObservaŃia 

Planşe 
Imagini 

reprezentativ
e 

Frontal Individual

5’ 

O2: Întocmeşte şi 
descrie o schemă 
generală pentru 
alimentare cu apă a 
unei localităŃi. 

Elevii urmăresc şi 
notează procesele 
corespunzătoare 
fiecărei etape 

A1 

A4 
Expunerea 
ExplicaŃia 

Schema pe 
tablă 

Frontal Individual

6’ 

O3:Urmăreşte execuŃia 
grafică a unei scheme 
tehnologice 

Execută pe caiet, 
fişă de lucru 
notând pe desen 
semnificaŃia 
simbolurilor 

A1 

A4 
ExerciŃiul 

Caiet 
Fişă de lucru 

diferenŃiat Individual

7’ 

O4: Prezintă necesitatea 
tratării şi epurării apei; 
cu efectele probabile în 
cazul nererspectării 
acestor etape. 

Elevii notează şi 
răspund 
întrebărilor 
profesorului 

A4 

ExplicaŃia 
ConversaŃia 

Problematizar
ea 

schemă 
tehnologică 

imagini 
sugestive 

Frontal Colectiv 

5’ 

Conexiune inversă 
Crearea unei situaŃii 
problemă: Ce se 
întâmplă dacă se 
renunŃă la tratarea şi 
epurarea apei 

Elevii discută şi 
dau un răspuns 
situaŃiei create 

A4 
ConversaŃia 

Studiu de caz 
Fişa de lucru DiferenŃiat Pe grupe 

12’ d)Proba de evaluare 
Elevii rezolvă 
testul 

A1 

A3 

A4 
Testarea Fişe de lucru Frontal Individual

4’ 

e)SecvenŃa finală 
Fixarea noŃiunilor 
Tema pentru acasă 

  ConversaŃia  Frontal Colectiv 
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Fişa de lucru                                                               Timp de lucru:12 minute 
Subiectul I   (2 puncte) 
CompletaŃi spaŃiile libere corespunzător folosinŃelor apei: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Subiectul II   (3 puncte) 
OrdonaŃi logic următoarele etape tehnologice în alimentarea cu apă a unei 
localităŃi: 
 – DistribuŃie                                                        – Transport  
 – Înmagazinare                                                   – Captare  
 – Tratare 

Subiectul III  (3 puncte) 
AlcătuiŃi schema de alimentare cu apă folosindu-vă de următoarele semne grafice: 
   
 
 
 
 

DenumiŃi etapele respective. 

Subiectul IV   (1 punct) 
4.PrecizaŃi două efecte posibile în cazul lipsei tratării şi epurării apei într-un 
sistem centralizat de alimentare: 
                                                   Distrugerea rapidă a conductelor din              

                                    reŃeaua de alimentare cu apă 
Lipsa tratării  

 

                    Poluarea mediului 
Lipsa epurării  
Un punct se acordă din oficiu. 

FolosinŃe  

Gospodăreşti  

Publice  

Apă potabilă 

Magazine  

Industrie 
locală 

Includerea în produsul 
finit 

CurăŃenia locuinŃei 

InstituŃii  

Producerea de abur 

Spălarea materiei prime 
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Barem de corectare: 
Subiectul I    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subiectul II    

    1.Captare 
    2.Tratare 
    3.Înmagazinare 

    4.Transport 
    5.DistribuŃie 

Subiectul III    
        Captare            Pompare I      Tratare       Înmagazinare       Pompare II  DistribuŃie 
 

 
 
 
Subiectul IV 
Lipsa tratării : 
 -Distrugerea rapidă a conductelor din reŃeaua de alimentare cu apă 
 -Declanşarea unor epidemii 
Lipsa epurării: 
 -Poluarea mediului 
 -Infectarea surselor de apă 
 Pentru fiecare răspuns corect de la cerinŃele Subiectului I se acordă 
câte 0,4 puncte. 
 Pentru fiecare răspuns corect de la cerinŃele Subiectului II se acordă 
câte 0,6 puncte. 
 Pentru fiecare răspuns corect de la cerinŃele Subiectului III şi 
Subiectului IV se acordă câte 0,5 puncte.   
 Un punct se acordă din oficiu. 

FolosinŃe  

Gospodăreşti  

Publice  

Apă potabilă 

Magazine  

Industrie 
locală 

Includerea în produsul finit 

Preparare hrană 

Spălat  

CurăŃenia locuinŃei 

InstituŃii  

PieŃe  

Şcoli  

Răcirea agregatelor 

Spălarea materiei prime 

Producerea de abur 
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