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2. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Modulul ”Circuite electropneumatice” se adresează elevilor clasei a XI-a, nivel liceal, profil 

tehnic, domeniul de pregătire de bază ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI. Modulul reprezintă o 

componentă a ofertei educaționale curriculare,– Curriculum în dezvoltare locală (CDL) asigurând 

cadrul necesar adaptării profesionale a elevilor la cerințele pieței muncii locale și județene. 

Conținutul modulului, temele precum și rezultatele învățării suplimentare au fost stabilite în 

colaborare cu partenerul economic Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, care dispune de 

echipamente, instalații electrice moderne. 

Prin parcurgerea temelor propuse, elevii sunt pregătiți pentru abordarea în următorii ani a 

problemelor de natură practică, specifice domeniului electric, în conformitate cu cerințele pieței. 

Elevii vor fi pregătiți să caute și să selecteze informații în funcție de cerințele locului de muncă.  

 Modulul vizează formarea unei gândiri cu valențe practice, a capacității de analiză și 

sinteză necesare dezvoltării unor abilități practice și deprinderea cu tehnica de munca individuala. 

Parteneriatul dintre școală și mediul de afaceri se bazează pe interese reciproce bazându-se 

pe o realitate: elevii de astăzi - angajații de mâine. Oferta școlară ține cont de realitățile regiunii, 

conform PLAI și PRAI. În județul Vâlcea, previziunile domeniului electric a cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 este de 7,7%. Dintre agenții economici cu care avem parteneriat în 

acest domeniu amintim: S.C. Hidocentrale SA, SC Hidroserv SA, SC CET Govora SA. Compania 

care este cel mai implicată în procesul de instruire, în  sponsorizări de laboratoare, în realizarea 

CDL-urilor, în examenele de certificare a competențelor profesionale, în realizarea de material de 

învățare pentru elevi, în diverse proiecte este SC HIDROCENTRALE SA Râmnicu Vâlcea. Mulți 

absolvenți ai liceului sunt angajați în această companie în domeniul electric/energetic. 

Modulul se parcurge pe durata a 33 săptămâni a câte 2 ore săptămânal,  conform planului 

cadru de învățământ pentru cls. a XI- a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, învățământ 

zi.  

Numărul total de ore este de  66 ore/an (33 săptămâni x 2ore/săptămână).  

Parcurgerea conținuturilor modulului ”Circuite electropneumatice” și adecvarea 

strategiilor didactice utilizate are drept scop pregătirea profesională a elevilor, dezvoltarea 

abilităților practice, dezvoltarea capacităților care să le permită dobândirea unei calificări de nivel 

3 sau 4 sau integrarea pe piața muncii. Conținuturile sunt obligatorii, dar se impune abordarea 

flexibilă și diferențiată a acestora în funcție de resursele disponibile și de nevoile locale de 

formare. Se vor identifica situații de învățare care să răspundă nevoilor de formare identificate 

împreună cu agentul economic. 

 

Lista unităților de rezultate ale învățării suplimentare care răspund nevoilor 

operatorului economic: 

URÎ1:  Caracterizează echipamentele pneumatice 

URÎ2: Realizează sisteme de acționare pneumatice 

URÎ3: Analizează scheme de acționare pneumatice 



 

3. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 

URÎ 1: Caracterizează echipamentele pneumatice Conținuturile învățării Situaţii de învăţare 

Rezultate ale învățării 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

Mașini și unități 

pentru 

producerea 

aerului 

comprimat 

- Recunoaște componentele 

unităților de producere a 

aerului comprimat; 

- Utilizează  manometre la 

măsurarea presiunilor; 

- Interpretează datele obţinute în 

urma efectuării măsurărilor; 

- Realizează interpretări grafice 

conform rezultatelor 

măsurătorilor. 

*Prezintă  interes față de 

aplicațiile de identificare a 

componentelor unităților 

de producere a aerului 

comprimat 

*Respectarea sarcinilor de 

lucru solicitate 

*Cooperare cu membrii 

grupei de lucru pentru 

rezolvarea sarcinilor  

*Responsabilitate față de 

sarcinile primite  

• Compresoare 

volumice 

• Turbocompresoare 

• Unități pentru 

producerea aerului 

comprimat 

• Răcirea aerului 

comprimat 

• Uscarea aerului 

comprimat 

• Filtrarea aerului 

 

Dezvoltarea capacității de a elabora 

ipoteze privind: 

- principiile de funcționare ale 

diverselor tipuri de compresoare ; 

- principiile de funcționare ale 

diverselor tipuri de filtre ; 

- principiile de funcționare ale 

diverselor tipuri de ungătoare ; 

- principiile de funcționare ale 

diverselor tipuri de uscătoare. 

Distribuitoare - Realizează  montaje practice 

după o schemă dată 

- Simulează în FLUIDSIM o 

schemă dată 

- Citește indicațiile aparatelor de 

măsură analogice și numerice 

- Utilizează rezultatele măsurării 

- Realizează interpretări grafice 

conform rezultatelor 

măsurătorilor 

*Prezintă interes față de 

aplicațiile de realizare a 

montajelor practice, de 

măsurare și verificare a 

parametrilor 

*Respectarea sarcinilor de 

lucru solicitate 

*Cooperare cu membrii 

grupei de lucru pentru 

rezolvarea sarcinilor  

*Responsabilitate față de 

• Distribuitor cu sertar 

rectiliniu cilindric 

• Distribuitor cu sertar 

plan 

• Distribuitoare cu 

sertar rotativ plan și 

conic 

• Distribuitor cu supape 

• Distribuitor 3/2 

• Distribuitor 5/2 
 

Antrenarea gândirii elevilor, discuții 

dirijate pentru: 

- Verificarea funcționării diferitelor 

tipuri de distribuitoare. 

- Interconectarea diverselor tipuri de 

distribuitoare. 



sarcinile primite 

 

URÎ2: Realizează sisteme de acționare pneumatice 

 

Supape - Realizează  montaje practice cu 

supape după o schemă dată 

- Simulează în FLUIDSIM o 

schemă dată  

*Prezintă interes față de 

aplicațiile de identificare a 

echipamentelor 

*Respectarea sarcinilor de 

lucru solicitate 

*Cooperare cu membrii 

grupei de lucru pentru 

rezolvarea sarcinilor  

*Responsabilitate față de 

sarcinile primite  

• Supapa de sens 

• Supapa SAU 

• Supapa SI 

• Supapa NON SI 

• Supapa de evacuare 

rapida 

• Supapa de debit 

• Supapa de siguranța 

• Supapa de succesiune 

• Supapa regulatoare 

de presiune 
 

Exerciții de analiză și interpretare 

privind: 

- Verificarea funcționării diferitelor 

tipuri de supape. 

- Interconectarea diverselor tipuri de 

supape. 

- Utilizarea FLUIDSIM în simularea 

funcționării echipamentelor 

pneumatice. 

Motoare 

pneumatice 

 

 - Utilizează aparatele de măsură 

în verificarea cilindrilor 

 

- Identifică defectele cilindrilor  

*Interes față de aplicațiile 

de identificare și măsurare a 

unor parametrii specifici 

componentelor 

echipamentelor pneumatice 

sau de identificare și 

remedierea unor defecte 

fizice, mecanice, s.a. 

*Respectare a sarcinilor de 

lucru solicitate 

*Cooperează cu membrii 

grupei de lucru pentru 

rezolvarea sarcinilor  

• Cilindri cu piston 

• Cilindri cu membrana  

Antrenarea gândirii elevilor, 

stimularea spiritului de observație 

în: 

- Verificarea funcționării diferitelor 

tipuri de cilindri. 

- Interconectarea diverselor tipuri de 

cilindri, distribuitoare și supape. 

- Utilizarea FLUIDSIM în simularea 

funcționării echipamentelor 

pneumatice. 

URÎ3: Analizează scheme de acționare pneumatice 

Scheme 

pneumatice 

modulare 

- Alege componente după o 

schemă dată; 

- Conectează componentele; 

*Interes față de aplicații cu 

echipamente electropneumatice în 

realizarea unor circuite  

• Punerea în funcțiune 

a instalațiilor 

pneumatice 

Ghidarea pașilor, discuții dirijate 

în: 

- Organizarea activității de 



(lucrări de 

laborator) 

 

- Interpretează datele 

obţinute în urma efectuării 

măsurărilor 

- Realizează interpretări 

grafice conform rezultatelor 

măsurătorilor(ciclograme) 

*Respectarea sarcinilor de lucru 

solicitate 

*Cooperează cu membrii grupei 

de lucru pentru rezolvarea 

sarcinilor  

  

• Comanda directă a 

cilindrului cu simplu 

efect 

• Comanda directă a 

cilindrului cu dublu 

efect 

• Comanda indirectă a 

cilindrului cu simplu 

efect 

• Comanda indirectă a 

cilindrului cu dublu 

efect 

• Comanda indirectă a 

cilindrului cu simplu 

efect utilizând 

automenținerea 

• Comanda de retragere 

automată  

• Mișcarea continuă 

alternativă a unui 

cilindru 

• Circuit alternative cu 

oprire la capăt de 

cursă 

• Circuit pentru 

mișcarea continuă 

alternativă fără 

limitator de cursă 

• Oprirea și blocarea 

unui cilindru 

• Retragerea cilindrului 

fără verificarea 

capătului de cursă 

 

întreținere-reparare 

- Realizarea circuitelor 

electropneumatice simple utilizând 

softuri educaţionale specifice; 

 - Realizarea practică a  circuitelor 

simple de comandă a avansului și 

retragerii pistoanelor după o 

ciclogramă dată; 

- Analiza și interpretarea 

rezultatelor.  



 

• Lista minimă de resurse material (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime 

și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor 

învățării (existente în școală sau la operatorul economic) 

 

✓ Unitate de producere a aerului comprimat 

✓ Masa de fixare a componentelor 

✓ Program de simulare – FLUIDSIM 

✓ Cilindri pneumatici cu simplă și dublă acțiune 

✓ Distribuitoare 3/2 și 5/2 

✓ Supape 

✓ Sursă de tensiune  

✓ Manual, auxiliare curriculare, suport de curs, fișe de lucru, fișe de documentare, cataloage, 

reviste de specialitate, documentație tehnică (fișe tehnologice, normative de specialitate, 

instrucțiuni tehnice, frșe de instructaj SSM și PSI, standarde tehnice), cărți tehnice, dicționare 

tehnice  

✓ SDV-uri specifice domeniului electric (șurubelnițe de diferite tipuri, şurubelniţe electrice, 

clești, testere de tensiune, pistoale de lipit, cuțite); 

 

 

1. SUGESTII METODOLOGICE: 

Modulul ”Circuite electropneumatice” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment 

al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare, 

cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, 

dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.  Pregătirea practică în cabinete/laboratoare 

tehnologice/ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă 

deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.  

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin 

care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.  

Pentru atingerea rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de 

învăţare:  

- Elaborarea de referate interdisciplinare;  

- Activităţi de documentare;  

- Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);  

- Problematizarea, Demonstraţia, Investigaţia ştiinţifică, Învăţarea prin descoperire;  

- Activităţi practice;  

- Studii de caz, Jocuri de rol;  

- Simulări;  

- Activităţi de lucru în grup/ în echipă.  

Prin metodele interactive introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare activă, 

acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul profesorului este nu de a preda cunoştinţele sau de a 

prezenta de-a gata soluţiile, ci de a provoca anumite situaţii, probleme, elevii găsind calea cea mai bună şi mai 

uşoară spre rezolvare.  

 Activitatea de predare-învăţare devine creativă în măsura în care profesorul ştie şi reuşeşte să medieze 

între elev şi lumea înconjurătoare. În acest context, el poate asigura elevilor săi o învăţare creativă, care 

presupune: iniţiativă proprie, muncă independentă, încredere în forţele proprii.  

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre 

rezultatele învăţării. 

 

Mai jos, un exemplu de metodă didactică folosită în activităţile de învăţare, METODA  ŞTIU – 

VREAU SĂ ŞTIU – AM ÎNVĂŢAT, este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu, sau cred 



ca ştiu, referitor la un subiect şi totodată a ceea ce nu ştiu, sau nu sunt siguri că stiu, şi ar dori să ştie sau să 

înveţe. 

 metoda poate fi folosită în prima parte a unei lecţii – actualizarea     vechilor cunoştinţe - evocarea; 

 activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării; 

 oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor 

 

Modalitatea de realizare 

 Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul, sau 

tema investigaţiei ce va urma; aceste idei vor fi notate într-o rubrică a unui tabel – „ŞTIU”; 

 Ei vor nota apoi ideile despre care au îndoieli, sau ceea ce ar dori sa ştie în legătură cu tema 

respectivă; aceste idei sunt grupate în rubrica „VREAU SĂ  ŞTIU”; 

 Profesorul va propune apoi studierea unui text, realizarea unei investigaţii şi fixarea unor 

cunoştinţe referitoare la acel subiect, selectate de profesor; elevii   îşi   însuşesc noile 

cunoştinţe şi îşi inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica „AM 

ÎNVĂŢAT”; 

 Fişa de lucru: 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

   

 

4.  SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura 

eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii şi-au format și 

acumulat rezultatele învățării propuse în standardul de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării. 

- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de evaluare – 

probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale elevilor. 

- Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se aglomerarea mai 

multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 

- Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la cunoștințele, 

abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

b. finală 

- Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care 

informează asupra îndeplinirii criteriilor și indicatorilor de realizare a rezultatelor 

învățării(cunoştinţe, abilități și atitudini). 

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare: 

• Fişe de observaţie; 

• Fişe de lucru; 

• Fişe de autoevaluare; 

• Fișă de documentare; 

• Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, 

materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-

un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi. 

• Referatul științific 

• Activități practice de laborator 

• Lucrări practice 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 



- Proiectul 

- Portofoliul 

- Studiu de caz 

- Montaje practice 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 

verificarea atingerii rezultatelor învăţării. 

Proiectarea modului de realizare a evaluării va avea ca finalitate asigurarea unui feed-back de calitate atât 

pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice, care, pe baza prelucrării informaţiilor obţinute, își vor regla 

modul de desfăşurare a demersului didactic. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează 

rezultatele învăţării din Standardul de Pregătire Profesională 
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