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PROIECT DIDACTIC 
 

Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi 
dr. ing. prof. gr. did. I  Mihăescu Lenuţa 
Data: 16 decembrie 2005 
Clasa: a VII-a 
Obiectul: Educaţie tehnologică, modulul: Tehnologii şi materiale metalice 
Tipul de curriculum: trunchi comun (T.C.) 
Unitatea de conţinut: Materiale metalice 
Subiectul lecţiei: Proprietăţile şi utilizările materialelor metalice 
Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe/ predare 
Obiective operaţionale: 
O1 - să descrie proprietăţile fizice ale materialelor metalice, pe baza observării în grup a 

mostrelor primite, a foliei (F1), precum şi a manualului, consemnându-le în fişa de lucru 
(FL1) în timp de 7’; 

O2 - să explice proprietăţile mecanice ale materialelor metalice, pe baza observării în grup a  
mostrelor primite, a foliei (F2), precum şi a manualului, consemnându-le în (FL1) în timp de 
6’; 

O3 - să explice proprietăţile tehnologice ale materialelor metalice, pe baza observării în grup a 
mostrelor primite, a foliei (F3), precum şi a manualului, consemnându-le în (FL1) în timp de 
6’; 

O4 - să enumere diferite utilizări ale materialelor metalice, pe baza observării în grup a mostrelor 
primite, precum şi a manualului, consemnându-le în (FL1) în timp de 6’; 

O5 – să rezolve corect, în grup, sarcinile rebusului, consemnându-le în (FL2) în timp de 10’. 
Strategii de predare-învăţare: de tip inductiv 
1) Metode şi procedee  (M.P.): conversaţia (cv), explicaţia (exp), demonstraţia (dm), observaţia 

(ob), exerciţiul (ex),  problematizarea (prb), studiul de caz (sc), învăţarea prin descoperire 
(îd) 

2) Mijloace de învăţământ (M.Î):  
• Material didactic (M.d.): manuale (M), mostre de materiale metalice (Mm), piese metalice 

(Pm), planşă (P: Cunoaştem materialele din jurul nostru?), folii retroproiector (F1: 
Proprietăţi fizice, F2: Proprietăţi mecanice, F3: Proprietăţi tehnologice, F4: Utilizări)  

• Mijloace tehnice (M.t.): 
a) Aparate şi ustensile: retroproiector (R) 
b) Instrumente de lucru elaborate: fişa de lucru pentru proprietăţile fizice, mecanice,  

tehnologice şi pentru utilizările materialelor metalice (FL1: 25 buc.), fişa de lucru pentru 
rezolvarea rebusului (FL2: 25 buc.) 

3) Moduri de organizare a învăţării (M.O.Î.): frontal (af), individual (ai), pe grupe (ag) 
Bibliografie: 
1. Brezuleanu, C. O., Metodica predării-învăţării specialităţilor agronomice, Editura Tehnopress, 

Iaşi, 2003 
2. Dima, A., Mihăescu, L., Purţuc, D., Mihăescu, D., Proiectări didactice şi lucrări practice pentru 

Educaţie tehnologică, clasele V-VIII, Editura Performantica, Iaşi, 2002 
3. Iarinca, C., Petrescu, Al., Ciobanu, C., Educaţie tehnologică, manual pentru clasa a VII-a, 

Editura Corint, Bucureşti, 2001 
4. Lichiardopol, G., Ghiţă, A., Ghiţă, V., Educaţie tehnologică, manual pentru clasa a VII-a, 

Editura Corint, Bucureşti, 2001 
5. Manelici, M., Burduşel, D., Brăescu, A., Gaidoş, N., Stanomir, C., Popa, E., Educaţie 

tehnologică- manual pentru clasa a VII-a, Editura Sigma, Bucureşti, 2001 
6. M.E.C., C.N.C., Programe şcolare revizuite pentru clasele VII-VIII, Aria curriculară Tehnologii, 

vol. 10, Bucureşti, 2003 
7. Mihăescu, L., Proiecte didactice, Revista de Educaţie tehnologică, nr. 1-2, Editura 

Performantica, Iaşi, 2003 
8. Stanciu, M., Didactica postmodernă, Fundamente teoretice, Editura Universităţii Suceava, 

2003 
9. Stanciu, M., Introducere în pedagogie, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2003
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Desfăşurarea lecţiei 
 

Strategii de predare-învăţare Secvenţele  
lecţiei Timp Ob.  

Op. 
Conţinutul  

instructiv-educativ M.P. M.Î. M.O.Î. Evaluare 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. Momentul 
organizatoric 2’ - 

-se asigură un climat necesar desfăşurării 
lecţiei; 
-se pregătesc caietele, cărţile, mijloacele care 
vor fi folosite. 

cv - af 
capacitatea de 
concentrare a 
atenţiei 

II. Captarea 
atenţiei 5’ - 

-se stimulează motivaţia şi interesul elevilor 
pentru subiectul lecţiei noi, utilizând planşa P: 
Cunoaştem materialele din jurul nostru?; 
-se reactualizează materialele, studiate la 
celelalte module, necesare pentru a asigura 
fundament noilor achiziţii. 

cv 
exp 
dm 
ob 
prb 
îd 

M, P af, ai 

capacitatea de 
reactualizare a 
cunoştinţelor 
anterioare  

III. Anunţarea 
subiectului 
lecţiei noi şi a 
obiectivelor 
operaţionale 

3’ - 

-se scrie titlul lecţiei pe tablă: Proprietăţile şi 
utilizările materialelor metalice; 
-se anunţă planul tematic: 
1. Proprietăţi fizice  
2. Proprietăţi mecanice  
3. Proprietăţi tehnologice  
4. Utilizări 
-se comunică pe înţelesul elevilor, obiectivele 
operaţionale. 

cv 
exp 

 
- af 

capacitatea de 
conştientizare 
a obiectivelor 
operaţionale 
ale lecţiei noi 
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7’ O1 

-se descriu proprietăţile fizice ale materialelor 
metalice:  
a) culoarea; 
b) luciul metalic; 
c) densitatea;  
d) fuzibilitatea; 
e) dilatarea termică; 
f) conductibilitatea termică; 
g) conductibilitatea electrică; 
h) rezistenţa la coroziune; 
i) proprietăţile magnetice; 
-se realizează corelaţii logice însuşite la fizică 
şi chimie; 
-se realizează schema cu idei esenţiale; 
-se asigură un climat afectiv stimulativ învăţării. 

cv 
exp 
dm 
ob 
prb 
sc 
îd 

M, Mm, 
Pm, F1, 
FL1 

af, ai, ag 

capacitatea de 
a descrie 
proprietăţile 
fizice ale 
materialelor 
metalice 

IV. Predarea  
lecţiei noi 

6’ O2 

-se explică proprietăţile mecanice ale 
materialelor metalice:  
1. elasticitatea; 
2. plasticitatea; 
3. rezistenţa (la tracţiune, compresiune, 
încovoiere, torsiune, forfecare); 
4. duritatea; 
-se realizează corelaţii logice însuşite la fizică 
şi chimie; 
-se realizează schema cu idei esenţiale; 
-se asigură un climat afectiv stimulativ învăţării. 

cv 
exp 
dm 
ob 
prb 
sc 
îd 

M, Mm, 
Pm, F2, 
FL1 

af, ai, ag 

capacitatea de 
a explica 
proprietăţile 
mecanice ale 
materialelor 
metalice 
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 6’ O3 

-se explică proprietăţile tehnologice ale 
materialelor metalice:  
1. capacitatea de turnare; 
2. fluiditatea; 
3. forjabilitatea; 
4. maleabilitatea; 
5. ductibilitatea; 
6. durificarea; 
7. sudabilitatea; 
8. prelucrabilitatea prin aşchiere; 
-se realizează corelaţii logice însuşite la fizică şi 
chimie; 
-se realizează schema cu idei esenţiale; 
-se asigură un climat afectiv stimulativ învăţării. 

cv 
exp 
dm 
ob 
prb 
sc 
îd 

M, Mm, Pm, 
F3, FL1 af, ai, ag 

capacitatea de 
a explica 
proprietăţile 
tehnologice  
ale 
materialelor 
metalice 

 

6’ O4 

-se enumeră utilizările materialelor metalice: 
A) feroase 
◦fierul (pe scară redusă); 
◦fonta (căzi de baie, calorifere, godin, tuburi 
pentru evacuarea apei reziduale, suport pentru 
maşina de găurit, roţi dinţate, menghine, arbori 
cotiţi etc.); 
◦oţelul (burghii, şublere, pile, chei, rezervoare, 
cupe de excavator, poduri etc.); 
B) neferoase 
◦Al (industria electrotehnică, chimică, 
alimentară, construcţiilor de maşini, de aviaţie) 
◦Au (obiecte de podoabă, de artă etc.); 
◦Cu (conductori electrici, conducte pentru 
transportul unor lichide), alamele (instrumente 
de suflat, piese pentru electrotehnică, chei, 
etc.), bronzurile (monede, statui, robinete etc.); 

cv 
exp 
dm 
ob 
prb 
sc 
îd 

M, Mm, Pm, 
F4, FL1 af, ai, ag 

capacitatea de 
a enumera 
utilizările  
materialelor 
metalice 
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◦Ag (instrumente medicale, contacte electrice, la 
fabricarea oglinzilor, bijuterii etc.); 
◦Pb (ţevi, acumulatoare, baterii pentru 
autovehicule etc.); 
◦Wo (oţeluri speciale pentru scule aşchietoare, 
filamente pentru becuri electrice etc.); 
◦St (industria alimentară, domeniul sanitar); 
-se realizează corelaţii logice însuşite la fizică şi 
chimie; 
-se realizează schema cu idei esenţiale; 
-se asigură un climat afectiv stimulativ învăţării. 

    

V. Fixarea 
cunoştinţelor 10’ O5 

-se conturează de către profesor, cu ajutorul 
elevilor, a ideilor de bază; 
-se sesizează de către elevi a elementelor 
teoretice esenţiale; 
-se antrenează elevii de către profesor în 
vederea rezolvării unui rebus. 

cv 
ex 
prb 

M, Mm, Pm, 
F1-4, FL2 af, ai, ag 

capacitatea de 
a realiza 
schema cu 
ideile esenţiale 
ale lecţiei 

VI. Tema 
pentru 
acasă 

2’ - 

-se formulează tema pentru acasă: manual, 
pag. 51/ ex. 3, 4. 
-se dau indicaţii privind realizarea ei. 

cv 
exp - af 

capacitatea de 
înţelegere a 
sarcinilor temei 
pentru acasă 

VII. Evaluarea 
finală 3’ - 

-se fac aprecieri generale şi individuale privind 
participarea elevilor la lecţie; 
-se antrenează elevii în notare. 
 

cv 
exp - af 

se notează 
elevii activi, 
justificându-le  

 
 
 
dr. ing. prof. gr. did. I  Mihăescu Lenuţa
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(P) 

 
scaune unelte 

 
 

 
Grapa cu discuri: 1- cadru, 2- platforma, 3- discuri, 4- roata 

 
 

  
oală inox cratiţă inox ibric inox 
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(P) 

  
fructieră tacâm grătar electric 

 
 

  
nasturi catarame 

 
 

copci capse 
 
 

 
florar raportor 

 
compasuri 
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 (P) 

  
ceas lacăt 

 

 
automobil locomotivă, vagoane 

 

 
elemente de circuit cleşti 

 

  
calculator personal laptop 

  
dischetă hard disk (discul dur) 
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Proprietăţi fizice 

 (F1) 
Nr. 
crt. Proprietăţi Explicaţii Exemple 

1. culoarea 
 

alb-argintie, 
cenuşie, roşiatică, 
galbenă  

Cu şi aliajele- roşcată; Au- galben 
 

 

2. 
luciul 
metalic 
 

persistent sau 
dispărând în 
funcţie de 
compoziţia 
chimică a 
mediului 
înconjurător 

Pb- se înnegreşte; Fe- se corodează; Au, Ag, oţelul 
inoxidabil- luciul tot timpul 
 

 
 

3. densitatea 

M / V (g/cm3) 
 
-ultrauşoare (Mg) 
-uşoare (Al) 
-semiuşoare (Ti) 
-grele (Fe) 
-foarte grele (Au) 

 

4. 
 
fuzibilitatea 
 

proprietatea 
materialelor 
metalice de a se 
topi 
 
-uşor fuzibile (Na) 
-greu fuzibile (Cu) 
-foarte greu 
fuzibile (niobiul) 
-refractare (Wo) 
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(F1) 

5. dilatarea termică proprietatea materialelor metalice de a se dilata (de a-şi mări 
dimensiunile liniare, respectiv volumul) 

6. 
conductibilitatea 
termică 
 

proprietatea 
metalelor şi 
aliajelor de a 
transmite 
căldura 

Ag- are cea mai bună conductibilitate termică 
 

  
 
 

         
 

7. 

 
conductibilitatea 
electrică 
 

proprietatea 
materialelor 
metalice de a 
conduce 
curentul electric

Ag, Au, Cu, Al- au conductivitate electrică ridicată
 

 
 

8. rezistenţa la 
coroziune 

proprietatea materialelor metalice de a rezista la acţiunea de 
degradare lentă, de la suprafaţă spre interior, sub acţiunea 
agenţilor chimici din mediul înconjurător 

9. proprietăţile 
magnetice 

toate materialele metalice “se magnetizează” mai mult sau mai 
puţin atunci când sunt introduse într-un câmp magnetic 
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 (F2)         Proprietăţi mecanice 
Nr. 
crt. Proprietăţi Explicaţii Exemple 

1. elasticitatea 

proprietatea corpurilor 
solide fabricate din 
materiale metalice de a 
reveni la forma iniţială 
după încetarea acţiunii 
forţelor exterioare 

2. plasticitatea 

proprietatea corpurilor 
solide fabricate din 
materiale metalice de a 
rămâne deformate 
după încetarea acţiunii 
forţelor exterioare  

  

3. 

rezistenţa  
(la tracţiune, 
compresiune, 
încovoiere, 
torsiune, 
forfecare) 

proprietatea 
materialelor de a se 
opune deformării sau 
ruperii sub acţiunea 
forţelor exterioare 

  

4. duritatea 

proprietatea corpurilor 
solide de a se opune 
pătrunderii în masa lor 
a unor corpuri solide 
care tind să le 
deformeze suprafaţa 
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Proprietăţi tehnologice 

 (F3) 
Nr. 
crt. Proprietăţi Explicaţii Exemple 

1. 
capacitatea de 
turnare 
 

proprietatea materialelor 
metalice aflate în stare 
lichidă (topită) de a putea fi 
turnate în forme diverse, 
care să se menţină după 
solidificare 

 

2. fluiditatea 

încălzite la temperaturi mai 
mari decât punctul de 
topire, metalele curg uşor, 
devin fluide 

 

3. forjabilitatea 
 

proprietatea materialelor 
metalice de a se prelucra 
prin deformare plastică la 
cald (lovire sau presare) 

 

4. maleabilitatea 

proprietatea materialelor 
metalice de a fi trase în foi 
subţiri, procedeul fiind numit 
laminare 

5. ductibilitatea 
 

proprietatea materialelor 
metalice de a fi trase în fire 
subţiri, procedeul fiind numit 
trefilare 

 

6. durificarea 
 

proprietatea corpurilor 
solide din materiale 
metalice de a-şi modifica 
structura şi duritatea prin 
încălzire şi răcire, controlate 
în diverse medii (tratare 
termică)  
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 (F3) 

7. sudabilitatea 

proprietatea materialelor 
metalice de a se îmbina 
prin topirea materialelor de 
adaos sau prin presare 

8. prelucrabilitatea 
prin aşchiere 

proprietatea materialelor 
metalice de a fi prelucrate 
prin unul din procedeele: 
strunjire, găurire, frezare, 
rabotare, alezare 

 

 
strunjire    

 
 

găurire 
 
 

 
frezare 
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Utilizări 

 (F4) 
Materiale metalice Exemple 

A) feroase 
-fierul (pe scară redusă) 

-fonta  
(căzi de baie, calorifere, 
godin, tuburi pentru 
evacuarea apei reziduale, 
suport pentru maşina de 
găurit, roţi dinţate, 
menghine, arbori cotiţi 
etc.) 
 

     
 

 

-oţelul  
(burghii, şublere, pile, chei, 
rezervoare, cupe de 
excavator, poduri etc.) 
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  (F4) 

 

 
B) neferoase 

 
-Al  
(industria electrotehnică, 
chimică, alimentară, 
construcţiilor de maşini, de 
aviaţie) 

 
 
-Au  
(obiecte de podoabă, de 
artă etc.) 

 

-Cu  
(conductori electrici, 
conducte pentru transportul 
unor lichide), alamele 
(instrumente de suflat, 
piese pentru electrotehnică, 
chei etc.), bronzurile 
(monede, statui, robinete 
etc.) 
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 (F4) 

-Ag  
(instrumente medicale, 
contacte electrice, la 
fabricarea oglinzilor, bijuteriilor 
etc.) 

 

 

 
 

-Pb 
(ţevi, acumulatoare, baterii 
pentru autovehicule etc.) 

 

 

 
 

-Wo  
(oţeluri speciale pentru scule 
aşchietoare, filamente pentru 
becuri electrice etc.) 

 

 
 

-St  
(industria alimentară, domeniul sanitar) 
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Fişa de lucru 1 (FL1) 

 
 

 • Timpul efectiv de lucru: ex. 1 (7 minute), ex. 2 (6 minute), ex. 3 (6 minute), ex. 4 (6 minute). 
 
1. Descrieţi culoarea, luciul metalic, densitatea şi proprietăţile magnetice pentru mostrele de 
materiale metalice primite. 
a) culoarea ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
b) luciul metalic ............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
c) densitatea ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
d) proprietăţi magnetice .................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
2. Explicaţi elasticitatea şi rezistenţa mostrelor de materiale metalice primite. 
a) elasticitatea ................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
b) rezistenţa .................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
3. Explicaţi maleabilitatea şi ductibilitatea în cazul mostrelor de materiale metalice primite. 
a) maleabilitatea ............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
b) ductibilitatea ............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
4. Enumeraţi câte două utilizări ale mostrelor de materiale metalice primite. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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Fişa de lucru 2 (FL2) 

 
 

 • Timpul efectiv de lucru este de 10 minute. 
 
 
 Prin completarea rebusului veţi descoperi pe verticala AB cuvântul PROPRIETATE. 
 
a) Proprietatea corpurilor solide fabricate din materiale metalice de a rămâne deformate după 
încetarea acţiunii forţelor exterioare; 
b) Proprietatea materialelor metalice de a se prelucra prin deformare plastică la cald; 
c) Proprietatea ce variază astfel: alb-argintie, cenuşie, roşiatică, galbenă; 
d) Proprietatea materialelor metalice de a fi prelucrate prin unul din procedeele: strunjire, 
găurire, frezare, rabotare, alezare; 
e) Proprietatea materialelor metalice de a se dilata (de a-şi mări dimensiunile liniare, respectiv 
volumul); 
f) Proprietatea materialelor metalice de a se magnetiza mai mult sau mai puţin atunci când sunt 
introduse într-un câmp magnetic; 
g) Proprietatea materialelor metalice de a curge uşor, de a deveni fluide atunci când sunt 
încălzite la temperaturi mai mari decât punctul de topire; 
h) Proprietatea materialelor metalice de a se topi; 
i) Proprietatea corpurilor solide de a se opune pătrunderii în masa lor a unor corpuri solide care 
tind să le deformeze suprafaţa; 
j) Proprietatea materialelor metalice care se exprimă în g/cm3; 
k) Proprietatea corpurilor solide fabricate din materiale metalice de a reveni la forma iniţială 
după încetarea acţiunii forţelor exterioare. 
 
a          P                
b          R                
c          O                
d          P                
e          R                
f          I                
g          E                
h          T                
i          A                
j          T                
k          E                
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