
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIESTI 

Profesor: Radu Otilia 

Clasa: a X- a g Protectia Mediului 

Disciplina:M II- Elemente de gospodarire a apelor 

Unitatea de învăţare: Folosințele de apă 

Lecţia: Folosințe de apa  

Tipul lecţiei: mixtă 

Durata lectiei: 40 minute 

Loc de desfăşurare: sala de clasă + Google Classroom 

Data:  

 

PROIECT  DIDACTIC 

 

I. CONŢINUT TEMATIC 

            1. Definirea Folosințele de apă  

2. Clasificarea folosintelor 

II. REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe: 

5.1.2. Folosințele de apă: - tipuri de folosințe  

Abilități: 

5.2.5 Identificarea tipurilor de folosințe  

Atitudini: 

5.3.1. aplicarea cu strcitețte si simț de răspundere a procedurilor operaționale în activitățile 

desfășurate la locul de muncă  

5.3.2. raportarea la criteriile și indicatori de calitate prevăzuți de documentele de asigurare a 

calității pe toată durata exercitării sarcinilor de lucru  

5.3.3. Implicarea conștientă alături de întregul colectiv, în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu  

5.3.4. Colaborarea cu membrii echipei de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă  

5.3.5. Aprecierea valorii esteice, recreative a apelor 

 

III. OBIECTIVE OPERATIONALE. 

La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili : 

 O1: să definească folosințele de apă 

         O2: să clasifice folosințele de apă  

         O3: să descrie folosințele de apă 

 

 IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 A1 – Exercitii de identificare a folosințelor de apă pe baza imaginilor 

A2 – Exercitii de corelare a informațiilor cu cele de la Modulul I Poluarea și protecția 

mediului 

 

V. STRATEGII DIDACTICE 

1. Metode didactice: expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul.  

   2.  Mijloace de învăţământ: fise de lucru, Jamboard, prezentare Power Point 

   3.  Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală. 
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Nr.crt 

 

 

 

ETAPELE 

LECTIEI 

 

ACTIVITATI DE INVATARE 

 

 

 

 

FORME DE 

ORANIZARE 

A 

INVATARII 

 

 

 

TIMP 

 

RESURSE 

 

 

 

 

 

EVALUARE 
 

ACTIVITATEA 

DESFASURATA DE 

PROFESOR 

 

ACTIVITATEA 

DESFASURATA DE 

ELEVI 

 

METODE 

 

MIJLOACE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Organizarea 

clasei 

Salutul, scurta 

conversatie de 

acomodare și îi roagă pe 

elevi să se conecteze la 

Internet pentru că vor 

utiliza platforma G Suite 

for Education, adică sa-și 

deschidă Google 

Classroom ăi cei care 

sunt acasă să se 

conecteze pe meet. 

Profesorul asigură 

condiţiile optime pentru 

desfasurarea lectiei, 

verifica prezenţa 

elevilor. 

Elevii se pregatesc de 

începerea orei, 

conectându-se la 

aplicațiile comunicate 

de profesor 

Activitate 

Frontala 

2 

minute 

Conversaţia  Conditiile 

materiale- 

sala de clasa 

 

Observatie 

curenta 

sistematica 

2. Captarea 

atentiei si 

consolidarea 

cunostintelor 

din lectiile 

precedente 

Profesorul verifica 

nivelul de cunostinte din 

lectiile anterioare, prin 

întrebări 

 

. 

Elevii sunt atenti la 

cerințele profesorului 

și răspund la întrebări. 

 

 

Activitate 

Frontala 

 

 

 

 

3 

minute 

 

 

 

 

Explicatia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinare 

orala, si 

observatia 

curenta 

sistematica 

3.  Transmiterea/ 

asimilarea 

noilor 

cunoştinţe 

Profesorul accesează 

fișierul ppt și prezintă 

definiția FOLOSINŢĂ 

DE APĂ – orice formă 

de activitate sau unitate 

Elevii își notează 

informațiile ân caiete 

 

 

 

Activitate 

Frontala 

 

25 minute 

 

 

 

 

Explicatia 

Problematizarea 

Observarea 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

Examinare 

orala, si 

observatia 

curenta 

sistematica 



 

 

 

 

 

 

 

cu caracter social sau 

economic care utilizează 

apa dintr-o sursă naturală 

direct, prin sisteme 

proprii sau indirect prin 

racordarea la sistemele 

de alimentare cu apă ale 

altor folosinţe. 

 

Profesorul îi roagă pe  

elevi să identifice 

imaginile pentru a 

realiza clasificarea 

folosințelor de apă și să 

completeze fișa de lucru 

pe care o vor incărca la 

teme rezolvate 

 

 

 

 

Elevii primesc fișa de 

lucru o completează și 

colorează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Fisa de 

lucru va fi 

pozată și 

încarcată pe 

Google 

Classroom 

4. Feedback Profesorul roagă elevii 

să completeze  

https://www.menti.com/ 

Nr.  

Elevii completează 

Mentimeter 

 

Individuala 8 minute Observarea 

dirijată 

 

Jamboard  

5. Încheierea 

activității 

Profesorul face aprecieri, 

noteaza elevii care s-au 

evidențiat și transmite 

tema 

Elevii notează tema 

pentru acasă Câți m3 

de apă comsumați 

acasă într-o lună? 

Individuala 2 minute Conversația   Jamboard  



Fișa de lucru 

Folosințele de apă 

Definiția  

 

 

Clasificare 

 

 

Folosințe de apă consumatoare de apă 

 

 

 

 

 

Folosințe de apă ne-consumatoare de apă 

 

 

 

 

 

Completați  

Colorați mandala 

 

 

 

 



Fișa de lucru Rezolvare 

Folosințele de apă 

Definiția  

FOLOSINŢĂ DE APĂ – orice formă de activitate sau unitate cu caracter social sau economic care utilizează apa dintr-o sursă naturală direct, prin 

sisteme proprii sau indirect prin racordarea la sistemele de alimentare cu apă ale altor folosinţe.  

Clasificare 

- consumatoare de apă 

- ne-consumatoare de apă 

 

Folosințe de apă consumatoare de apă 

- alimentările cu apă potabilă,  
- alimentările cu apă industrială,  
- irigaţiile,  
- piscicultura, 
- amenajările stuficole. 

 

Folosințe de apă ne-consumatoare de apă 

Amenajările hidroenergetice 

Amenajărle hidromecanice 

Transportul pe apă 

Amenajări ape curative  

Amenajări pentru agrement 

 

 
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive 
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