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PROIECT DE LECŢIE 

Profesor: Marcu Mariana Mona 

Modulul: Mentenanta automobilului 

Unitatea de învățare: Lucrări de reparații simple ale vehiculelor rutiere 

Titlul lecţiei: Operații si mijloace de lucru utilizate la repararea vehiculelor rutiere-Diagnosticarea 

instalatiei de racire 

Tipul lecţiei: mixtă 

Clasa: a XI-a  

Data:  

Durata: 50 minute 

Unitatea de rezultate ale învăţării: URÎ 8 Întreţinerea şi repararea automobilelor 

Rezultate ale învăţării: 

Cunoștințe: 

8.1.1. Evaluarea preliminară a defectelor automobilului simptome de funcţionare defectuoasă a 

automobilului şi cauze posibile; operaţii de control preliminar; 

Abilități: 

8.2.2.Evaluarea iniţială a stării tehnice a automobilului 

8.2.4.Utilizarea sistemelor de diagnoză ale automobilului 

8.2.5.Culegerea şi utilizarea datelor tehnice necesare pentru evaluarea sumară a defectelor 

Atitudini: 

8.3.3.Respectarea procedurilor interne privind controlul stării tehnice a automobilului, stabilirea unui 

diagnostic, propunerea intervenţiilor necesare şi completarea documentelor specifice; 

Obiectivele lecției: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 

O1 - Enumere operațiile de mentenanță care se realizează la instalația de răcire 

O2 - Descrie parametrii de diagnosticare ai instalatiei de răcire 

O3 - Diferențieze tipurile de etanseități care se verifică la instalația de răcire 

O4 -Recunoască și remedieze defectele instalației de răcire funcție de simptomul descoperit   

Resurse de învăţământ: 

Metode şi procedee didactice: instruirea asistată de calculator 

Forme de organizare: frontal, individual 

Mijloace de învăţământ: platforma şcolii, laptopuri, tablete, internet, tabla, manual, caiete, fişă 

de documentare, fişă de lucru, quiz. 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 26 şi platforma google classroom (1elevi) 

 Bibliografie: 

1.Diagnosticarea, intretinerea si repararea automobilului - Cerasela-Gabriela Baltaretu,Editura 

Didactică și pedagogică, ISBN: 978-973-30-3061-4, 2011 

2. D. Abaitancei - Motoare pentru automobile si tractoare 

3. Al. Groza – Repararea automobilelor.Ed tehnica-1972 

4.D. Marincas – Fabricarea si repararea automobilelor.IPB-1980 

5. V. Mateevici – Automobile Roman.Ed. tehnica-1975 

6. Gheorghe Potincu, Vasile Hara, Ion Tabacu Titlu: Automobile Editura: Didactica Si Pedagogica 

Anul: 1980



Timp 
Secvenţele 

lecţiei 
Strategia de predare Strategia de învăţare 

Stiluri de 

învăţare Resurse 

V A P 

5 min Momentul 

organizatoric 

Profesorul face prezenţa elevilor aflaţi în 

sala de clasă şi a celor aflaţi on-line şi 

verifică, prin sondaj, realizarea temei pentru 

acasă 

Elevii răspund la 

întrebările profesorului 
x x x https://classroom.google.com/u/2/c/N

DA3NDU4NTM0MDQ3 

 

 

5 min Captarea atenţiei 

şi trezirea 

interesului 

pentru lecţie 

Deschide lecţia pe calculator şi începe cu 

reactualizarea cunosţinţelor anterioare: 

- definiţia asamblării 

- definiţia şi schema procesului tehnologic 

 

Elevii răspund la întrebări 

(reactualizează definiţiile, 

analizează schema, dau 

exemple) 

x x   

 

https://author.livresq.com/workshop/

628345776c92eb0009e4fe8e 

 

20 min Prezentarea 

conţinutului noii 

lecţii 

Inductivă, euristică, algoritmică: sunt 

analizate documentele inserate ca exemplu 

particular(fişa tehnologică, planul de 

operaţii), sunt comparate, sunt explicate, se 

ajunge la nişte concluzii generale, sunt 

analizate cele două ciclograme ale 

asamblării, sunt comparate, se ajunge la un 

algoritm de reprezentare. 

Analizează documentele 

prezentate, observă, 

răspund la întrebări, 

notează schematic pe 

caiete. 

x x x 

10 min Fixarea 

cunoştinţelor şi 

asigurarea 

feedback-ului 

Ghidează activitatea elevilor şi oferă feed-

back 

Rezolvă fişa de lucru: pe 

telefon/ tabletă/ laptop 

prima cerinţă şi a doua pe 

caiet (exerciţiul de 

reprezentare al unei 

ciclograme) 

x x x 

10 min Evaluarea Oferă feed-back colectiv şi individual, 

corectează eventualele greşeli. 

Explică tema pentru acasă. 

Rezolvă chestionarul, 

realizează autoevaluarea. 

 

x x x 

Ce a decurs bine?  

Ce trebuie modificat în viitor? 

https://www.youtube.com/results?search_query=proiect+CRED+livresq 
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