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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică în domeniul de pregătire profesională CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI
LUCRĂRI PUBLICE, pentru calificarea profesională: IZOLATOR
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării
sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice specializate (URÎ)
URÎ 5. Pregătirea materialelor în vederea
realizării lucrărilor de izolații aferente
construcțiilor
URÎ 6. Realizarea izolațiilor hidrofuge,
antiacide și de protective la construcții

Denumire modul
MODUL I: Pregătirea materialelor pentru
lucrări de izolații
MODUL II: Izolații hidrofuge, antiacide și de
protecție

URÎ 7. Realizarea izolațiilor termice și MODUL III: Izolații termice și fonice
fonice la construcții
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a XI-a
Învățământ profesional

Calificarea: IZOLATOR
Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
Pregătire practică1
Modul I. Pregătirea materialelor pentru lucrări de izolații
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

60
30
30

Modul II. Izolații hidrofuge, antiacide și de protecție
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

285
120
165

Modul III. Izolații termice și fonice
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

285
120
165

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 30 săptămâni = 630 ore/an
Stagiu de pregătire practică2 - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
300
Total ore /an = 10 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 300 ore/an
TOTAL GENERAL: 930 ore/an
Notă:
1. Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul
economic/instituția publică parteneră
2. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția publică parteneră.
Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin
metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU LUCRĂRI DE IZOLAȚII
NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Modulul „Pregătirea materialelor pentru lucrări de izolații”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificarea profesională Izolator din domeniul de pregătire profesională
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a,
învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 60 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

30 ore/an – laborator tehnologic

30 ore/an – instruire practică
Modulul „Pregătirea materialelor pentru lucrări de izolații” este centrat pe rezultate ale învăţării
şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una
din ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, Izolator, din
domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice sau în continuarea
pregătirii într-o calificare de nivel superior.


STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 5: PREGĂTIREA
MATERIALELOR ÎN VEDEREA
REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE
IZOLAȚII AFERENTE
CONSTRUCȚIILOR/CLĂDIRILOR
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
5.1.5
5.2.6
5.3.4
5.1.7
5.2.8
5.3.3
5.3.6

Conţinuturile învăţării
Amestecuri de materiale pentru hidroizolaţii:
- masticuri, chituri
- emulsii bituminoase
- mortare hidrofuge
Materiale componente: caracteristici tehnice;
dozarea materialelor
Prepararea amestecurilor de materiale pentru
hidroizolații; Proceduri specifice.
SDV-uri și echipamente utilizate la prepararea
compozițiilor
Planuri de amenajare a locului de muncă
Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia
mediului specifice pregătirii amestecurilor de
materiale pentru hidroizolaţii
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5.1.6
5.1.7

5.2.7
5.2.8

5.3.5
5.3.3
5.3.6

Modul de croire a materialelor livrate sub
formă de pânze, folii, plăci, plase, membrane,
foi, profile şi benzi pentru izolaţii hidrofuge,
termice şi fonice ; Proceduri specifice.
SDV-uri și echipamente utilizate la croirea
materialelor
Documentația tehnică: cataloage, prescripții, fișe
tehnice producător, norme tehnice
Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia
mediului specifice la croirea a materialelor
livrate sub formă de pânze, folii, plăci, plase,
membrane, profile şi benzi pentru izolaţii
hidrofuge, termice şi fonice

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (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):
 -Echipamente pentru izolaţii hidrofuge: răzuitoare metalică, lingură de despumare, metru,
dreptar, nivelă cu bulă de aer, furtun de nivel, găleţi metalice cu capac, lampă de benzină,
mistrie, şpaclu, cancioc cu coadă lungă, cosoroabă pentru întins bitum topit, cuţitul
izolatorului, răzuitor, cancioc obişnuit, bidinea, perie din fibre rezistente la temperaturi de
peste 180o C, perie de păr, perie de sârmă, lampă de benzină, tăvălug de oţel, drişcă
metalică, foarfece, cazan de topit bitum;
 -Echipamente pentru izolaţii antiacide şi de protecţie: răzuitoare metalică, metru, dreptar,
nivelă cu bulă de aer, furtun de nivel, găleţi, mistrie, şpaclu, cutitul izolatorului, cancioc,
bidinea, perie de păr, bureţi, perie de sârmă, foarfece, cleşti, ciocan, fierăstrău, rostuitor,
unealtă electrică de taiat, dispozitiv de pulverizat;
 -Echipamente pentru izolaţii termice, fonice şi amenajări acustice: răzuitoare metalică,
metru, dreptar, nivelă cu bulă de aer, furtun de nivel, găleţi metalice cu capac, mistrie,
şpaclu, cancioc cu coadă lungă, cosoroabă pentru întins bitum topit, cutitul izolatorului,
răzuitor, cancioc obişnuit, bidinea, perie de păr, perie de sârmă, foarfece, cazan de topit
bitum, foarfece de tăiat tablă, cleşti, ciocan, fierăstrău, unealtă electrică de taiat, foarfece de
tăiat vată minerală, fierăstrău de tăiat plăci de plută, fierăstrău sau dispozitiv de tăiat plăcile
de bca;
 Mostre de materiale specifice lucrărilor de izolaţii
 -Materiale pentru izolaţii hidrofuge: amorse, membrane, bitumuri, emulsii bituminoase,
suspensii de bitum filerizat, celochit, masticuri bituminoase, bitum-cauciuc, pânze bitumate,
cartoane bitumate, împâslitură din fibre de sticlă bitumată, ţesături din fibră de sticlă
bitumată, şindrilă bituminoasă, accesorii, benzi de fixare, mortare hidrofuge.
 -Materiale pentru izolaţii antiacide şi de protecţie: grunduri, lacuri, vopsele, emailuri,
poliesteri armaţi, răşini epoxidice, folii de elastomeri, folii de mase plastice, căramizi
ceramice antiacide, căramizi de grafit, plăci din piatră naturală, plăci ceramice, chituri
antiacide, ţesătură din fibră de sticlă, decapanţi, solvenţi, clorcauciuc, adezivi, amorse, cuarţ,
electrocorindon, carborund.
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-Materiale pentru izolaţii termice, fonice şi amenajări acustice: polistiren expandat,
polostiren extrudat, beton celular autoclavizat, beton uşor cu granulit, plăci fibrolemnoase,
plăci de ipsos, vată minerală, vată de sticlă, perlit, diatomit, plută, dibluri, profile de colţ şi
soclu, profile picurător, profile de rost de dilataţie, mortar de ciment, adezivi, plasă din fibre
de sticlă, plasă din oţel-beton sudată, plasă rabiţ, foi de tablă, carton bitumat, agrafe din
sârmă zincată, amorse, mase de şpaclu.
Cataloage şi pliante de prezentare a diverselor materiale specifice lucrărilor de izolaţii
Echipamente IT: computer, videoproiector, CD-uri, DVD-uri de prezentare a diverselor
materiale specifice lucrărilor de izolaţii
Documentaţii tehnice: standarde, normative, fişe tehnice ale materialelor
Mijloace de învăţământ: retroproiector, folii, proiector, machete, mostre de materiale,
materiale informative (reviste de specialitate, cataloage, broşuri, pliante), acte normative şi
legislaţie în vigoare specifice domeniului construcţii şi lucrări publice;
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având
în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării
URÎ 5: Pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de izolaţii aferente
construcțiilor/clădirilor.
Elevul este considerat subiect al activităţii instructiv educative, care este astfel orientată spre
formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi spre accentuarea caracterului
practic aplicativ al modulului ,,Pregătirea materialelor pentru lucrări de izolaţii”, ceea ce impune
aplicarea unor strategii didactice care să pună accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici);
Utilizarea unor metode active : (brainstorming, simularea, învăţarea problematizată, învăţarea prin
cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului, metoda Turul
Galeriei, Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat, metoda 6/3/5, metoda Lotus, metoda Pălăriilor Gânditoare;
metoda Schimbă Perechea; metoda Focus Grup; metoda Cauză-Efect, învăţarea prin descoperire,
jocul de roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea de portofolii,
dezbaterea, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtual), conduce la:
- centrarea pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaţional;
- învăţarea prin acţiune (experienţială), învăţarea prin descoperire;
-încurajarea participării elevilor, iniţiativa şi creativitate;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
-dezvoltarea personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
- stimularea motivaţiei intrinseci;
- încurajarea învăţării prin cooperare şi a capacităţii de autoevaluare
- o relaţie profesor-elev democratică, bazată pe respect şi colaborare;
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit. Se vor parcurge conţinuturile
învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai sus.
Calificarea profesională: Izolator
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Modulul „Pregătirea materialelor pentru lucrări de izolaţii” poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în
laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor precizate mai sus.
Pentru dezvoltarea abilităţilor și atitudinilor prevăzute în standardul de pregătire profesională, în
cadrul orelor de laborator tehnologic se recomandă următoarele activităţi:
 exerciţii de utilizare a informaţiilor pentru prepararea compoziţiilor pentru hidroizolaţii
prezentate de producător în ,,Specificaţii tehnice“
 exerciţii de utilizare a informaţiilor pentru materiale sub forma de folii, membrane, plase
prezentate de producător în ,,Specificaţii tehnice“
 exerciţii de selectare independentă a SDV-urilor utilizate la prepararea compoziţiilor
pentru izolaţii hidrofuge la elemente de construcţii
 exerciţii de selectare independentă a SDV-urilor utilizate la croirea materialelor pentru
izolaţii hidrofuge, termice şi fonice la elemente de construcţii
 studiu de caz: alegerea materialelor pentru hidroizolaţie la o construcţie studiată în urma
vizitei de documentare
 studiu comparativ al caracteristicilor tehnice şi modului de preparare pentru patru
materiale utilizate la izolaţiile termice şi fonice pe baza fişelor tehnice date de producător
 exerciţiu practic de întocmire a planului de amenajare a locului de muncă (fişă de
organizare a locului de muncă pentru lucrări de hidroizolaţii realizate la cald)
 studiu individual al normativelor în vigoare referitoare la prevederile normelor de
sănătate şi securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului la
pregătirea materialelor pentru lucrări de izolaţii
Pentru dezvoltarea abilităţilor și atitudinilor prevăzute în standardul de pregătire profesională, în
cadrul orelor de instruire practică se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de utilizare corectă a echipamentelor utilizate la prepararea compoziţiilor
pentru hidroizolaţii la terase
- exerciţii practice de preparare a compoziţiilor pentru lucrări de hidroizolaţii la
pardoseli
- exerciţii practice de aplicare a Normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia mediului specifice pregătirii
amestecurilor de materiale pentru hidroizolaţii
- exerciţii de utilizare corectă a echipamentelor utilizate la croirea materialelor livrate
sub formă de pânze, folii, plase, membrane, pentru izolaţii hidrofuge
- exerciţii de utilizare corectă a echipamentelor utilizate la croirea materialelor livrate
sub formă de folii, plăci, suluri, profile şi benzi pentru izolaţii termice şi fonice
- exerciţii practice de croire a materialelor pentru izolaţii hidrofuge
- exerciţii practice de croire a materialelor pentru izolaţii termice şi fonice
- exerciţii aplicative de pregătire a materialelor pentru tratamente fonoabsorbante
- exerciţii practice de aplicare a Normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia mediului specifice la croirea
materialelor livrate sub formă de pânze, folii, plăci, plase, membrane, profile şi benzi
pentru izolaţii hidrofuge, termice şi fonice
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Pentru tema: Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor
şi de protecţia mediului specifice pregătirii amestecurilor de materiale pentru hidroizolaţii,
corespunzătoare RÎ:
5.1.7 Prezentarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului la pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de
izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie, termice şi fonice;
5.2.8 Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
5.3.6 Respectarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului la pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de
izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie, termice şi fonice,
se propune “metoda 6-3-5” exemplificată mai jos:
METODA 6-3-5 (BRAINWRITING) vizează producţia de idei, de soluţii la probleme,
dezvoltarea creativităţii elevilor. Metoda se foloseşte pentru a oferi membrilor unei echipe
oportunitatea de a genera, pe baza gândirii productive, un număr mare de idei şi de a găsi conexiuni
şi combinaţii neobişnuite între acele idei.Tehnica oferă posibilitatea schimbului de idei combinat cu
procesul non-verbal de înregistrare a gândurilor în formă scrisă. În felul acesta sunt dezamorsate
tensiunile emoţionale care ar putea reduce participarea şi fluxul creativ al ideilor membrilor
grupului.
Comparativ cu brainstormingul clasic, metoda construieşte mult mai consistent sinergia membrilor
echipei.
Metoda are avantajul că obligă elevii puţin comunicativi să îşi exprime ideile; dezvoltă
capacitatea de a reformula idei, ca şi capacitatea de analiză şi de evaluare; dezvoltă competenţele
sociale; dezvoltă spiritul critic; încurajează spiritul de echipă; implică toţi elevii în activitate şi că
fiecare dintre ei devine responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi pentru învăţarea celorlalţi.
Metoda 6-3-5 presupune parcurgerea următoarelor etape:
- Profesorul prezintă elevilor modul de lucru
- Profesorul anunţă tema care se va aborda
- Se împart elevii în grupe eterogene de 6 elevi
- Se alege un lider de grup pentru fiecare grupă
- Fiecare elev primeşte o fişă identică cu a celorlalţi pe care este notată problema supusă
spre rezolvare sub formă de întrebare problematizată
Enunţul problemei (Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia mediului specifice
pregătirii amestecurilor de materiale pentru hidroizolaţii)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- Fiecare elev scrie trei idei în rândul superior al fişei de lucru într-un interval de cinci minute.
În acest interval nu se vorbeşte, pentru a se lăsa frâu liber gândirii. Elevii îşi vor redacta ideile
în formă concisă, dar în propoziţii complete, de obicei în 6-10 cuvinte. Se va avea în vedere
ca scrisul să fie lizibil. Dacă un elev nu generează trei idei, două sau chiar una va fi de ajuns.
Calificarea profesională: Izolator
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- La terminarea celor 5 minute, fiecare elev trece fişa persoanei din dreapta lui. Cel care a
primit foaia colegului, citeşte soluţiile deja notate şi încearcă să le completeze prin adăugarea
de idei noi, îmbunătăţindu-le. Fişele vor circula pe la toţi membrii grupului, până când vor
ajunge la posesorul iniţial. Cu fiecare preluare a fişei, elevii vor citi ceea ce s-a scris anterior,
pentru a stimula găsirea de noi idei.
- Membrii echipei analizează ideile scrise şi ajung la un consens în jurul celor mai importante
trei pe care liderul de grup le va enunţa.
- Cele trei enunţuri negociate de fiecare grupă vor fi analizate şi centralizate de profesor.
- Profesorul va evalua calitativ atât corectitudinea rezolvării cât şi modul de colaborare în
echipă, lucru pe care îl va observa în timp ce grupele rezolvă sarcinile primite.
La finalul orei, se vor formula concluzii asupra modului de lucru şi a impactului acestei metode
asupra elevilor. Profesorul anunţă tema reflecţiei: “Numiţi un aspect pozitiv al activităţii” și
“Numiţi un aspect negativ al activităţii! “
 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării/competenţe propuse în standardul de
pregătire profesională.
Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ,
având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului
Pregătirea materialelor pentru lucrări de izolaţii, se recomandă următoarele metode şi tehnici
moderne de evaluare:
- observaţia sistematică a comportamentului elevilor,
- testul de evaluare,
- autoevaluarea,
- interevaluarea pe baza unei fişe de evaluare,
- studiul de caz,
- probe practice, etc.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la:
- formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare,
sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;
- dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii;
- dezvoltarea creativităţii, a gândirii critice;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare şi a spiritului de echipă;
- dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol;
- dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare;
- dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient;
- evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţării
- tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.
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Evaluarea pentru tema Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului specifice pregătirii amestecurilor de materiale pentru
hidroizolaţii, corespunzătoare RÎ:
5.1.7 Prezentarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului la pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de
izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie, termice şi fonice, abilităţilor
5.2.8 Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
5.3.6 Respectarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului la pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor
de izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie, termice şi fonice,
se poate face pe baza fişei de evaluare, prezentată în continuare:
FIŞĂ DE EVALUARE
I.Completaţi spaţiile punctate cu cuvintele care lipsesc pentru ca enunţurile respective să exprime
reguli de sănătatea şi securitatea muncii la pregătirea materialelor pentru hidroizolaţii. ....3 puncte
Se vor lua măsurile ce se impun privind îndepărtarea deşeurilor şi ..........(a)............ acestora pe
categorii de materiale în vederea ..........(b).............
Salopetele trebuie sa fie ..........(c)............ şi .........(d)........... la guler şi mâneci.
Se vor utiliza numai scule, unelte şi utilaje în ..........(e)............ stare de funcţionare.
Se vor lua măsurile necesare pentru a preveni acumularea gazelor toxice şi ..........(f)............ în
spaţiile de lucru, închise sau semiînchise.
II.Notaţi A, pentru adevărat şi F, pentru fals în faţa enunţurilor de mai jos, în funcţie de cum
reprezintă reguli adevărate de sănătatea şi securitatea muncii sau nu. .............................3 puncte
1.Topirea bitumului se va realiza numai cu utilaje construite în acest scop (topitoare
de bitum, maşini de topit şi pompat).
2.Certificarea din punctul de vedere al sănătății și securității muncii şi al
reglementărilor P.S.I. în vigoare a topitoarelor de bitum şi a maşinilor de topit şi
pompat este opţională.
3.Locul unde se desfășoară topirea bitumului va fi marcat cu indicatoare de avertizare
si interzicere a accesului persoanelor străine.
4.Instalaţiile şi utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ,
nivelate, acoperite cu un strat de balast sau nisip cu grosimea de minimum 10 cm.
5.Dimensiunile platformei pentru instalaţiile şi utilajele pentru topit bitum trebuie să
depășească în toate direcţiile dimensiunile utilajului cu 0,5 m pe fiecare latură.
6.La topirea bitumului se vor utiliza numai sistemele de ardere şi combustibilii
prevăzuţi în cartea tehnică a utilajului de topit.
III.Scrieţi 3 norme de sănătatea şi securitatea muncii la pregătirea materialelor pentru izolaţii
bituminoase altele decât cele de mai sus.
3 puncte
a)..............................................................................................................................................
b).............................................................................................................................................
c).............................................................................................................................................
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Se acordă 1punct –din oficiu
I. 3 puncte
(a) sortarea;

(b) reciclării; (c) încheiate; (d) strânse;

(e) perfectă;

(f) inflamabile

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II. 3 puncte
1.A

2.F
A
F

A
A
F
A

3.A

4.A

5.F

6.A

Topirea bitumului se va realiza numai cu utilaje construite in acest scop (topitoare
de bitum, masini de topit si pompat).
Certificarea din punctul de vedere al sănătății și securității muncii si al
reglementarilor P.S.I. in vigoare a topitoarelor de bitum şi a maşinilor de topit şi
pompat este opţională.
Locul unde se desfasoara topirea bitumului va fi marcat cu indicatoare de avertizare
si interzicere a accesului persoanelor straine.
Instalaţiile şi utilajele pentru topit bitum se amplasează pe platforme din pământ,
nivelate, acoperite cu un strat de balast sau nisip cu grosimea de minimum 10 cm.
Dimensiunile platformei pentru instalaţiile şi utilajele pentru topit bitum trebuie sa
depaseasca în toate direcţiile dimensiunile utilajului cu 0,5 m pe fiecare latura.
La topirea bitumului se vor utiliza numai sistemele de ardere si combustibilii
prevazuti in cartea tehnica a utilajului de topit.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
III. 3 puncte
Pot fi formulate oricare 3 reguli din cele de mai jos:
- Supravegherea topirii bitumului se face numai de către personal instruit şi care cunoaşte procesul
tehnologic de topire a bitumului.
- Se interzice lăsarea nesupravegheată a utilajelor în timpul topirii bitumului.
- Fiecare gospodărie de bitum trebuie să fie prevăzută cu materiale de intervenţie necesare pentru
stingerea unui eventual incendiu: stingătoare, lăzi cu nisip, lopeţi.
- Se interzice stingerea cu apă în cazanul de bitum fierbinte .
- Pentru evitarea revărsării bitumului în timpul topirii, cazanele de topit se vor umple la capacitatea
de 3/4 din volumul lor.
- Masa de bitum care se introduce în utilajele pentru topit bitum se sparge în bucăţi mărunte şi nu
trebuie să prezinte urme de umezeală.
- Se interzice utilizarea utilajelor pentru topit bitum fără capacele cu care sunt prevăzute.
Pentru fiecare formulare corectă se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
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Echipa de autori, prezintă cu titlu de exemplu, evaluarea pentru tema: Prepararea unui mortar
bicomponent pe bază de ciment, ce conţine agregate selecţionate cu granulaţie fină, aditivi
speciali şi polimeri sintetici în dispersie apoasă, corespunzătoare RÎ:
5.1.5 Prezentarea dozajelor şi a modului de preparare a amestecurilor de materiale pentru
hidroizolaţi
5.1.7 Prezentarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor
şi de protecţia mediului la pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de izolaţii
hidrofuge, antiacide şi de protecţie, termice şi fonice, abilităţilor
5.2.6 Prepararea amestecurilor de materialele pentru hidroizolaţii (masticuri, chituri şi emulsii
bituminoase) conform dozajelor prescrise in indicaţiile scrise în limba maternă şi străină
5.2.8 Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
5.3.4 Respectarea instrucţiunilor superiorului în ceea ce priveşte respectarea dozajelor şi aplicarea
cu stricteţe a procedurilor specifice la prepararea amestecurilor de materiale pentru hidroizolaţii
5.3.6 Respectarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului la pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de
izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie, termice şi fonice,
care se poate face pe baza PROBEI PRACTICE, prezentată în continuare.

Activitate pe grupe de 2 elevi
Sarcini de lucru:
1. Studierea fişei tehnice a produsului (hidroizolaţie flexibilă bicomponentă)
2. Aprovizionarea locului de muncă cu materiale
2. Pregătirea SDV-urilor
3. Dozarea componentelor
4. Prepararea materialului
5. Respectarea normelor SSM specifice operaţiilor executate
NOTA: Pentru proba orală veţi prezenta normele de sănătate şi securitate în muncă pe care le-aţi
respectat la realizarea lucrării, SDV-urile utilizate, precum şi succesiunea operaţiilor pe care le-aţi
executat.
Timp de lucru 20 min.
FIŞĂ DE OBSERVARE A ATITUDINII ELEVULUI
Criteriul de observare

DA

NU

1. A respectat procedurile de lucru
2. A realizat sarcina de lucru în totalitate
3. A lucrat în mod independent
4. A cerut explicaţii suplimentare sau ajutor profesorului
5. Colaborarea cu membri echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor
de la locul de muncă
6.S-a adaptat condiţiilor de lucru din atelier
7. A demonstrat deprinderi - viteză de lucru
tehnice
-siguranţă în mânuirea mijloacelor de
preparare a compoziţiilor
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FIŞA DE EVALUARE
Nume şi prenume elev______________________

Nr. crt.

1.

2.

A. Criterii de evaluare
a elevului la proba
practică
Primirea şi planificarea
sarcinilor de lucru.
(20 p)

Realizarea
de lucru.

Indicatori de realizare
Respectarea condiţiilor de manipulare
şi depozitare a materialelor pentru
prepararea compoziţiilor
Alegerea corespunzătoare a SDVurilor

Respectarea instrucţiunilor în ceea
ce priveşte dozajele celor două
sarcinilor componente
Aplicarea cu stricteţe a procedurilor
( 50 p)
specifice la prepararea amestecului
Respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă

TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ
B. Criterii de apreciere
Nr. crt.
a performanţei
Indicatori de realizare
elevului la proba orală
Utilizarea corectă a limbajului
Prezentarea
şi tehnic de specialitate în comunicare
promovarea
sarcinii cu privire la sarcinile de lucru
realizate
1.
realizate
( 20
Prezentarea dozajelor şi a modului
p)
de preparare a amestecurilor de
materiale componente
TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ
PUNCTAJ TOTAL PROBĂ PRACTICĂ ŞI PROBA ORALĂ
DIN OFICIU
PUNCTAJ TOTAL

Punctaj
maxim pe
indicator

Punctaj
acordat

10
10
20
20
10
70 p
Punctaj
maxim pe
indicator

Punctaj
acordat

10

10
20 p
90 p
10 p
100p
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MODUL II: IZOLAȚII HIDROFUGE, ANTIACIDE ȘI DE PROTECȚIE


NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Izolații hidrofuge, antiacide și de protecție”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificarea profesională Izolator din domeniul de pregătire profesională
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a,
învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 285 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

120 ore/an – laborator tehnologic

165 ore/an – instruire practică
Modulul „Izolații hidrofuge, antiacide și de protecție” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, Izolator, din
domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice sau în continuarea
pregătirii într-o calificare de nivel superior.


STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 6: REALIZAREA IZOLAȚIILOR
HIDROFUGE, ANTIACIDE ȘI DE
PROTECȚIE LA CONSTRUCȚII
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.2.9

6.1.2
6.1.7

6.2.2
6.2.9

6.3.2
6.3.3
6.3.5

Conţinuturile învăţării
Stratul suport
- Condiţii de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească stratul suport în vederea aplicării
hidroizolaţiei
Pregătirea suprafeţelor suport în vederea
aplicării hidroizolaţiei
- Criterii şi metode de verificare a calităţii
stratului suport
- Operaţii de remediere a defectelor constatate în
calitatea stratului suport
Hidroizolaţii la acoperişuri şi terase
- Structura hidroizolaţiilor la terase
- Structura hidroizolaţiilor la acoperişuri
- Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor
bituminoase la terase şi acoperişuri
Hidroizolaţii la construcţii subterane
( fundaţii, subsoluri şi cuve)
- Structura hidroizolaţiilor la fundaţii şi
subsoluri
- Structura hidroizolaţiilor la cuve
- Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor la
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construcţii subterane (fundaţii, subsoluri şi cuve)
Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor din
materiale plastice

6.1.3

6.2.3
6.2.9

6.3.2
6.3.3

6.1.4
6.1.7

6.2.4.
6.2.5
6.2.6
6.2.9

6.3.2
6.3.3
6.3.5

Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de
protecţia mediului la realizarea izolaţiilor
hidrofuge
Probarea hidroizolaţiilor:
-moduri de probare
- scule, echipamente şi materiale utilizate
Procedee tehnologice de
izolaţiilor hidrofuge
-defectele izolațiilor hidrofuge
-lucrări de reabilitare

reabilitare

a

Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia
mediului la realizarea izolaţiilor hidrofuge
6.1.5

6.2.7
6.2.9.

6.3.2
6.3.3

6.1.6
6.1.7

6.2.8
6.2.9

6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

Pregătirea suprafeţelor în vederea realizarii
lucrărilor de izolaţii antiacide şi de protecţie
- Pregătiea sprafeţei suport din beton
- Pregătirea suprafeţei suport din metal
Procesul tehnologic de realizare a lucrărilor
de izolaţii antiacide şi de protecţie:
- echipamente de lucru şi de protecţie
- tratamente de suprafață pentru executarea
izolaţiei anticorosive a suprafeţelor de beton
- pelicule rezistente pentru executarea izolaţiei
anticorosive a suprafeţelor de beton şi metalice
- mase de șpaclu în câmp continuu pentru
executarea izolaţiei anticorosive a betonului
Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia
mediului la realizarea izolaţiilor antiacide şi de
protecţie la construcţii

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII
TEHNICE,
ECONOMICE,
JURIDICE
ETC.)
NECESARE
DOBÂNDIRII
REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic):
Echipamente pentru izolaţii hidrofuge: răzuitoare metalică, lingură de despumare, metru, dreptar,
nivelă cu bulă de aer, furtun de nivel, găleţi metalice cu capac, lampă de benzină, mistrie, şpaclu,
cancioc cu coadă lungă, cosoroabă pentru întins bitum topit, cuţitul izolatorului, răzuitor, cancioc
obişnuit, bidinea, perie din fibre rezistente la temperaturi de peste 180 o C, perie de păr, perie de
sârmă, lampă de benzină, tăvălug de oţel, drişcă metalică, foarfece, cazan de topit bitum.
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Echipamente pentru izolaţii antiacide şi de protecţie: răzuitoare metalică, metru, dreptar, nivelă cu
bulă de aer, furtun de nivel, găleţi, mistrie, şpaclu, cutitul izolatorului, cancioc, bidinea, perie de
păr, bureţi, perie de sârmă, foarfece, cleşti, ciocan, fierăstrău, rostuitor, unealtă electrică de taiat,
dispozitiv de pulverizat.
Materiale pentru izolaţii hidrofuge: amorse, membrane, bitumuri, emulsii bituminoase, suspensii
de bitum filerizat, celochit, masticuri bituminoase, bitum-cauciuc, pânze bitumate, cartoane
bitumate, împâslitură din fibre de sticlă bitumată, ţesături din fibră de sticlă bitumată, şindrilă
bituminoasă, accesorii, benzi de fixare.
Materiale pentru izolaţii antiacide şi de protecţie: grunduri, lacuri, vopsele, emailuri, poliesteri
armaţi, răşini epoxidice, folii de elastomeri, folii de mase plastice, căramizi ceramice antiacide,
căramizi de grafit, plăci din piatră naturală, plăci ceramice, chituri antiacide, ţesătură din fibră de
sticlă, decapanţi, solvenţi, clorcauciuc, adezivi, amorse, cuarţ, electrocorindon, carborund.
Cataloage şi pliante de prezentare a tehnologiilor specifice lucrărilor de izolaţii
Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările
de construcții
Echipamente IT: computer, videoproiector, CD-uri, DVD-uri de prezentare a diverselor tehnologii
specifice lucrărilor de izolaţii
Mijloace de învăţământ: retroproiector, folii, proiector, machete, mostre de materiale, materiale
informative (reviste de specialitate, cataloage, broşuri, plinte), acte normative şi legislaţie în vigoare
specifice domeniului izolațiilor construcţiilor;


SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având
în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării
URÎ 6 Realizarea izolaţiilor hidrofuge, antiacide şi de protecţie la construcţii.
Elevul este considerat subiect al activităţii instructiv educative, care este astfel orientată spre
formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi spre accentuarea caracterului
practic aplicativ al modulului Izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie, ceea ce impune
aplicarea unor strategii didactice , care să pună accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici);
Utilizarea unor metode active ca brainstorming-ul, simularea, învăţarea problematizată,
învăţarea prin cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului,
metoda Turul Galeriei, metoda 6/3/5, metoda Lotus, metoda Pălăriilor Gânditoare; metoda Schimbă
Perechea; metoda Focus Grup; metoda Cauză-Efect, învăţarea prin descoperire, jocul de roluri bazat
pe empatie, analiza de text, metoda gândirii critice, realizarea de portofolii, dezbaterea, lucrul pe
calculator/internet/în grupuri de lucru virtual, conduce la:
- centrarea pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaţional;
- învăţarea prin acţiune (experienţială), învăţarea prin descoperire;
- încurajarea participării elevilor, iniţiativei şi creativităţii;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
- dezvoltarea personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
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- stimularea motivaţiei intrinseci;
- încurajarea învăţării prin cooperare şi a capacităţii de autoevaluare
- o relaţie profesor-elev democratică, bazată pe respect şi colaborare.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Izolaţii hidrofuge, antiacide şi de protecţie” poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în
laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pentru dezvoltarea abilităţilor și atitudinilor prevăzute în standardul de pregătire profesională, în
cadrul orelor de laborator tehnologic se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii practice de control a suprafeţei suport pentru hidroizolaţii
- exerciţii practice şi aplicative de identificare a SDV-urilor utilizate la hidroizolaţii la
acoperişuri
- studiu de caz: realizarea hidroizolaţiei la o construcţie studiată în urma vizitei de
documentare pe şantier
- identificarea fiecărui strat care intră în alcătuirea hidroizolaţiei unei terase
- elaborarea fişei tehnologice pentru realizarea hidroizolaţiilor bituminoase la terase
- studiu de caz: realizarea protecţiei anticorosive peliculare cu lacuri şi emailuiri la o
construcţie studiată în vizita de documentare
- elaborarea fişei tehnologice pentru realizarea izolaţiei anticorosive pe suprafeţe de beton cu
pelicule rezistente
- elaborarea fişei tehnologice pentru realizarea izolaţiei anticorosive pe suprafeţe metalice cu
pelicule rezistente
- studiu individual al normativelor în vigoare referitoare la prevederile normelor de sănătate şi
securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului la realizarea
izolaţiilor hidrofuge
Pentru achiziţionarea abilităţilor și atitudinilor vizate de parcurgerea modulului, se recomandă în
cadrul orelor de instruire practică următoarele activităţi de învăţare:
- exerciţii practice de pregătire a stratului suport pentru hidroizolaţii
- exerciţii practice de aplicare a straturilor de difuzie a vaporilor, executarea termoizolaţiei
- exerciţii practice de executare a straturilor hidroizolatoare
- exerciţii practice de executare a protecţiei hidroizolaţiei
- exerciţii practice de verificare a calităţii hidroizolaţiilor la acoperişuri
- exerciţii practice de aplicare manuală a amorsajului cu soluţii bitminoase
- exerciţii practice de executare a straturilor hidroizolatoare aplicate prin vopsire
- exerciţii pactice de verificare a etanşeităţii hidroizolaţiei la parsoseli şi subsoluri
- exerciţii practice de pregătire a stratului suport din metal pentru izolaţii anticorosive
- exerciţii practice de pregătire a stratului suport din beton în vederea realizării protecţiei
anticorosive
- exerciţii practice de executare a straturilor izolaţiilor anticorosive peliculare
- exerciţii practice de executare a protecţiei izolaţiilor anticorosive
- exerciţii pactice de verificare a calităţii izolaţiilor anticorosive peliculare
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De exemplu, pentru tema: Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor bituminoase la terase şi
acoperişuri, corespunzătoare RÎ:
6.1.2 Descrierea structurii hidroizolaţiilor, a rolului fiecărui strat izolant şi a procesului
tehnologic de realizare,
6.2.2 Realizarea izolaţiilor hidrofuge pe suprafeţe suport pregătite în prealabil
6.3.2 Colaborarea cu membrii echipei pentru rezolvarea sarcinii de lucru
6.3.3 Asumarea responsabilităţii în cadrul echipei pentru sarcina de lucru primită,
se propune ca metodă de învăţare METODA INTERVIULUI ÎN TREI TREPTE.
Aceasta este o tehnică de învăţare prin colaborare în care partenerii se intervievează
reciproc, în legătură cu un anumit subiect. De exemplu, într-un grup de 3 elevi: A îl intervievează
pe B, iar C înregistrează principalele aspecte ale discuţiei, respectiv înregistrează procentual gradul
de interes pe care îl manifestă pe toată durata interviului participanţii la interviu; apoi rolurile se
schimbă până când toţi 3 exersează cele 3 roluri: • Reporter, • Interlocutor, • Secretar.
Interviul în 3 trepte se poate folosi pentru a anticipa conţinutul care urmează a fi discutat,
pentru a împărtăşi din experienţa personală, pentru a exprima opinii, pentru a rezuma ceea ce s-a
predat, pentru a verifica tema pe care au avut-o sau pentru a discuta diverse concepte.
Procedura după care se va desfăşura învăţarea prin metoda interviului presupune următorii
paşi:

Explicarea de către profesor a rolurilor şi a metodei de lucru în vederea dobândirii de noi
cunoştinţe

Împărţirea clasei în grupe de câte 3 elevi, prin tragerea la sorţi cu ajutorul bileţelelor

Asumarea rolurilor pentru cele 3 runde de desfăşurare în cadrul fiecărei grupe.

Împărţirea fişelor de documentare pentru interviu şi a fişelor pentru interviul propriu-zis.

Desfăşurarea rundei numărul 1 de interviuri

Schimbarea rolurilor în cadrul grupelor astfel încât fiecare elev să aibă un rol diferit faţă de
cel jucat în runda anterioară

Desfăşurarea rundelor 2, respectiv 3 a interviurilor, de fiecare dată cu rolurile schimbate
astfel încât fiecare elev să treacă prin fiecare rol.

Prezentarea de către fiecare elev a înregistrărilor principalelor aspecte ale discuţiei şi a
procentului care exprimă gradul de interes pe care l-a manifestat pe toată durata interviului fiecare
participant activ la interviu; se calculează pentru fiecare procentul mediu de implicare.

Profesorul realizează un debrifing referitor la activitatea desfăşurată.
FIŞA PENTRU INTERVIU:
Reporter: Buna ziua, numele meu este R. I. şi reprezint revista C. M. În calitatea dumneavoastră
de binecunoscut expert în domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte realizarea hidroizolaţiilor cu
materiale bituminoase la terase şi acoperişuri, doresc să vă adresez căteva întrebări referitoare la
acest subiect. Subiectul ne-a fost solicitat de către cititorii revistei noastre. Mă bucur dacă sunteţi de
acord să începem, însă nu înainte de a vi-l prezenta pe domnul/ domnişoara S. I. care va înregistra
principalele aspecte ale discuţiei noastre.
Interlocutor: Sigur că da, putem începe cu prima întrebare. Vă rog !
Reporter: Întrebarea1: Ce asigurare dă tehnologia dumneavoastră că foile bitumate nu se vor
desprinde de pe acoperiş sau terasă?
Interlocutor: La aplicarea foilor bitumate prin procedeul la cald se foloseşte masticul de bitum
care asigură o lipire de înaltă calitate cu o rezistenţă ridicată.
Reporter: Întrebarea 2: Chiar dacă lipirea foilor este de înaltă rezistenţă, apele meteorice pot
patrunde printre foile hidroizolante. Ce măsură prevedeţi pentru ca aceasta să nu se întâmple?
Calificarea profesională: Izolator
Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice

20

Interlocutor: Foile bitumate vor fi petrecute în lung cu 7...10 cm, iar la capete cu 10 cm, în plus, la
lipire acestea se presează cu canciocul cald.
Reporter: Întrebarea 3: Totuşi, se ştie că zonele de la marginile fâşiilor sunt cele mai vulnerabile la
pătrunderea apei, în plus, suprapunerea zonelor de petrecere a marginilor şi a capetelor celor 2 sau
3 straturi de hidroizolaţie vor da naştere la denivelări. Vă rugam să ne explicaţi cum poate fi
rezolvată această problemă?
Interlocutor: Între straturi se va realiza o decalare a petrecerilor de 50cm pentru două straturi şi de
33cm, respectiv 66cm pentru trei staturi.
Reporter: Întrebarea 4: Explicaţi-ne, vă rugăm, de unde se începe aplicarea foilor şi care este
direcţia de aşezare a acestora astfel încăt să asigure o maximă protecţie faţă de pătrunderea
accidentală a apei între foi?
Interlocutor: Foile se vor aplica de la partea cea mai coborâtă a învelitorii, iar la aplicarea foilor
paralel cu linia de pantă se va tine seama şi de direcţia vântului dominant.
Reporter: Vă rog să ne descrieţi cum anume se rezolvă problema hidroizolării acoperişurilor de tip
şed, care au mult mai multe coame şi dolii decât acoperişurile obişnuite?
Interlocutor: La acoperişurile în formă de şed, dolia trebuie să aibă o pantă către gurile de scurgere
de 1,5...2%. Stratul suplimentar de pânză căptuşeşte dolia şi se ridică pe placa şedului până la
rebord. În dolie, se va realiza indiferent de natura termoizolaţiei, un suport rigid pentru
hidroizolaţie. În afară de stratul suplimentar de pânză bitumată, se vor aplica minimum trei straturi
de foi hidroizolante.
Reporter: Întrebarea 5: Mulţumesc. Totuşi, pe lângă aticele şi rebordurile cu înălţime mai mare de
60 de cm riscul de infiltrare a apelor de ploaie rămâne crescut. Cum rezolvaţi aceasta?
Interlocutor: La aticele şi rebordurile cu înălţimea mai mare de 60cm, hidroizolaţia va fi ridicată
pe verticală 30cm, se va ancora într-un şliţ şi se va proteja.
Reporter: Întrebarea 6: Puteţi să detaliaţi modul de prindere şi se protejare?
Interlocutor: Hidroizolaţia se prinde sub rebordul luminatorului cu o platbandă fixată cu şuruburi
în dibluri. La coamă, hidroizolaţia se ancorează de asemenea cu şuruburi autofiletante şi se
protejează cu un şorţ din tablă zincată, ancorat cu cârlige prinse cu şuruburi în dibluri. În această
zonă se aplică suplimentar o fâşie de pânză bitumată care va acoperi partea înclinată până la
luminator, iar placa şedului minim 30cm.
Reporter: Întrebarea 7: Ce ne puteţi spune despre modul cum se izolează zona rosturilor de
dilataţie-contracţie?
Interlocutor: Rosturile de dilataţie-contracţie ale şapelor-suport pentru hidroizolaţii trebuie să aibă
20mm lăţime şi să fie prevăzute atât pe contur, în afara scafei, cât şi în câmp, la intervale de 4...6m.
Rosturile se umplu cu mastic bituminos. Peste aceste rosturi se aplică înainte de executarea
hidroizolaţiei fâşii de carton bitumat cu lăţimea de 20cm liber aşezate, pentru a realiza local o
hidroizolaţie flotantă, capabilă să înlăture deficienţele provocate de mişcările de dilataţie şi
contracţie.
Reporter: Întrebarea 8: Există materiale pentru care sunt, să spunem anumite ”contraindicaţii” în a
fi utilizate oriunde la hidroizolarea acoperisurilor şi a teraselor?
Interlocutor: Hidroizolaţia învelitorilor se realizează din cel puţin două straturi de materiale
bituminoase în foi. Împâslitura bitumată nu se utilizează pe suprafeţe verticale şi la racordarea la
scafe; în aceste zone se înlocuieşte cu pânză bitumată.
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FIŞA DE DOCUMENTARE PENTRU INTERVIU:
Tehnologia de aplicare a hidroizolaţiilor din straturi multiple din foi bitumate la cald
Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor la acoperişuri şi terase
La aplicarea foilor bitumate prin procedeul la cald se foloseşte masticul de bitum. Acesta se
transportă în găleţi şi se aplică, după caz, cu canciocul, peria şi cosoroaba la locul de lucru.
La oricare din sistemele utilizate pentru aplicarea hidroizolaţiei bituminoase se vor respecta
următoarele reguli:
o Petrecerile în lung ale foilor bitumate vor fi de 7...10 cm, iar la capete de 10 cm; acestea se
presează cu canciocul cald.
o Între straturi se va realiza o decalare a petrecerilor de 50cm pentru două straturi şi de 33cm,
respectiv 66cm pentru trei staturi.
o Foile se vor aplica de la partea cea mai coborâtă a învelitorii (sreaşină, guri de scurgere,
etc.).
o La aplicarea foilor bitumate paralel cu linia de pantă, se va tine seama de direcţia vântului
dominant.
o La acoperişurile în formă de şed, dolia trebuie să aibă o pantă către gurile de scurgere de
1,5...2%. Stratul suplimentar de pânză căptuşeşte dolia şi se ridică pe placa şedului până la
rebord. În dolie se va realiza indiferent de natura termoizolaţiei, un suport rigid pentru
hidroizolaţie. În afară de stratul suplimentar de pânză bitumată, se vor aplica minimum trei
straturi de foi hidroizolante.
o La aticele şi rebordurile cu înălţimea mai mare de 60cm, hidroizolaţia va fi ridicată pe
verticală 30cm, se va ancora într-un şliţ şi se va proteja.
o Hidroizolaţia se prinde sub rebordul luminatorului cu o platbandă fixată cu şuruburi în
dibluri. La coamă, hidroizolaţia se ancorează de asemenea cu şuruburi autofiletante şi se
protejează cu un şorţ din tablă zincată, ancorat cu cârlige prinse cu şuruburi în dibluri. În
această zonă se aplică suplimentar o fâşie de pânză bitumată care va acoperi partea înclinată
până la luminator, iar placa şedului minim 30cm.
o Rosturile de dilataţie-contracţie ale şapelor-suport pentru hidroizolaţii trebuie să aibă 20mm
lăţime şi să fie prevăzute atât pe contur, în afara scafei, cât şi în câmp, la intervale de 4...6m.
Rosturile se umplu cu mastic bituminos. Peste aceste rosturi se aplică înainte de executarea
hidroizolaţiei fâşii de carton bitumat cu lăţimea de 20cm liber aşezate , pentru a realiza local
o hidroizolaţie flotantă, capabilă să înlăture deficienţele provocate de mişcările de dilataţie şi
contracţie.
o Hidroizolaţia învelitorilor se realizează din cel puţin două straturi de materiale bituminoase
în foi. Împâslitura bitumată nu se utilizează pe suprafeţe verticale şi la racordarea la scafe; în
aceste zone se înlocuieşte cu pânză bitumată.
ÎNTREBĂRI PENTRU DEBRIFING:
Care a fost tema interviului?
Ce simţiţi în legătură cu fiecare dintre rolurile interpretate?
Aţi mai trăit o asemenea experienţă?
Unde şi cum putem utiliza această experienţă?
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 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării/competenţe propuse în standardul de
pregătire profesională. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul
de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului Izolaţii
hidrofuge, antiacide şi de protecţie se recomandă următoarele metode şi tehnici moderne de
evaluare: proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a
comportamentului elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, interevaluarea pe baza unei fişe de
evaluare, studiul de caz etc.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea şi dezvoltarea
unor competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi
utilizare în practică a cunoştinţelor; dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; dezvoltarea
creativităţii, a gândirii critice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare şi a spiritului de
echipă; dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea capacităţilor de
interevaluare şi autoevaluare; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de
învăţare eficient; evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţăriitehnice specifice din standardul de pregătire profesională.
Pentru tema: Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor la terase şi acoperişuri, corespunzătoare
RÎ:
6.1.2 Descrierea structurii hidroizolaţiilor, a rolului fiecărui strat izolant şi a procesului
tehnologic de realizare
6.2.2 Realizarea izolaţiilor hidrofuge pe suprafeţe suport pregătite în prealabil
6.3.2 Colaborarea cu membrii echipei pentru rezolvarea sarcinii de lucru
6.3.3 Asumarea responsabilităţii în cadrul echipei pentru sarcina de lucru primită;
evaluarea se poate face pe baza fişei de evaluare, prezentată în continuare.
FIŞĂ DE EVALUARE
I.Care este materialul folosit la aplicarea foilor bitumate ale hidroizolaţiilor?
.........................................
II. Încercuiti litera corespunzătoare răspunsului corect:
II.1 Petrecerile în lung ale foilor bitumate trebuie sa fie de:
a. 12...15 cm
b. 5…6 cm
c. 7...10 cm
d. 15..18 cm

Calificarea profesională: Izolator
Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice

23

II.2 Petrecerile la capetele fâșiilor trebuie sa fie de:
a. 10 cm
b. 12cm
c. 15cm
d. 7cm
II.3 Decalarea intre straturi la hidroizolatiile realizate in două straturi va fi de:
a. 25 cm
b. 33cm, respectiv 66cm
c. 50cm
d. 75cm
II. 4 Decalarea intre straturi la hidroizolatiile realizate in trei straturi va fi de:
a. 25 cm
b. 33cm, respectiv 66cm
c. 50cm
d. 75cm
II.5 Rosturile de dilataţie-contracţie ale şapelor-suport pentru hidroizolaţii trebuie să aibă lăţimea de:
a. 20 cm
b. 10cm
c. 1cm
d. 20 mm
II.6 Peste rosturile de dilataţie-contracţie se aplică înainte de executarea hidroizolaţiei fâşii de
carton bitumat, liber aşezate cu lăţimea de:
a. 20 cm
b. 10cm
c. 1cm
d. 20 mm
III.Notați A pentru adevarat și F pentru fals, în faţa enunţurilor următoare:
Foile hidroizolatiei se vor aplica de la partea cea mai inalta a învelitorii (coama)
La aplicarea foilor bitumate paralel cu linia de pantă, se va ține seama de direcţia vântului
dominant
La acoperişurile în formă de şed, dolia trebuie să aibă o pantă către gurile de scurgere de
15...20%
În dolie se va realiza indiferent de natura termoizolaţiei, un suport rigid pentru hidroizolaţie
Numărul de straturi de foi hidroizolante aplicate în dolii, în afară de stratul suplimentar de
pânză bitumată, este de maximum două
Împâslitura bitumată nu se utilizează pe suprafeţe verticale şi la racordarea la scafe.
IV.Descrieti in maximum 70 de cuvinte modul de prindere a hidroizolaţiei sub rebordul
luminatorului la acoperişurile de tip şed
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
I. masticul de bitum...............0,4 puncte
II. ........................1,8 puncte (0,3 x 6)
II.1: c: 7...10 cm
II.2: a: 10cm
II.3: c: 50cm
II.4: b: 33cm, respectiv 66cm
II.5: d: 20mm
II.6: a: 20cm
III...............1,8 puncte (0,3 x 6)
F
A
F
A
F
A

Foile hidroizolatiei se vor aplica de la partea cea mai inalta a învelitorii (coama)
La aplicarea foilor bitumate paralel cu linia de pantă, se va tine seama de direcţia vântului
dominant
La acoperişurile în formă de şed, dolia trebuie să aibă o pantă către gurile de scurgere de
15...20%
În dolie se va realiza indiferent de natura termoizolaţiei, un suport rigid pentru hidroizolaţie
Numarul de straturi de foi hidroizolante aplicate in dolii, in afară de stratul suplimentar de
pânză bitumată, este de maximum doua
Împâslitura bitumată nu se utilizează pe suprafeţe verticale şi la racordarea la scafe.

IV. ..............5 puncte
Hidroizolaţia se prinde sub rebordul luminatorului cu o platbandă fixată cu şuruburi în dibluri. La
coamă, hidroizolaţia se ancorează de asemenea cu şuruburi autofiletante şi se protejează cu un
şorţdin tablă zincată, ancorat cu cârlige prinse cu şuruburi în dibluri. În această zonă se aplică
suplimentar o fâşie de pânză bitumată care va acoperi partea înclinată până la luminator, iar placa
şedului minim 30cm.
Evaluarea pentru tema Tehnologia de realizare a hidroizolaţiilor la terase şi acoperişuri se poate
face şi prin proba practică prezentată mai jos.
PROBĂ PRACTICĂ
Tema: Realizaţi izolaţia hidrofugă la un acoperiş terasă folosind împâslitură din fibră de sticlă
bitumată.
Sarcini de lucru:
1. Aprovizionarea cu materiale şi SDV-uri
2. Amenajarea locului de muncă
3. Pregătirea suprafeţei
4. Amorsarea suprafeţei cu emulsie bituminoasă
5. Fixarea stratului de împâslitură din fibră de sticlă bitumată
6. Protecţia hidroizolaţiei cu nisip şi pietriş
7. Respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii specifice operaţiilor executate
Pentru proba orală veţi justifica alegerea materialelor folosite la operaţiile pe care le-aţi
executat şi veţi descrie punerea în operă a izolatiei hidrofuge.
Timp de lucru: 60 minute
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FIŞĂ DE OBSERVARE A ATITUDINII ELEVULUI
Criteriul de observare

DA

NU

1. A respectat procedurile de lucru
2. A realizat sarcina de lucru în totalitate
3. A lucrat în mod independent
4. A cerut explicaţii suplimentare sau ajutor profesorului
5.Colaborarea cu membri echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de
la locul de muncă
6. S-a adaptat condiţiilor de lucru din atelier
7. A demonstrat deprinderi - viteză de lucru
tehnice
-siguranţă în mânuirea mijloacelor utilizate
pentru realizarea hidroizolaţiei terasei
FIŞĂ DE EVALUARE
Punctaj
maxim
Indicatori de realizare
pe
indicator
1.
Alegerea corectă a materialelor în funcţie 5 p
de cerinţe
Alegerea SDV-urilor necesare.
5p
Organizarea locului de muncă
10 p
2.
Pregatirea suprafetei
10 p
Amorsarea suprafeţei cu emulsie 10 p
bituminoasă
Fixarea stratului de împâslitură din fibră 10 p
de sticlă bitumată
Protecţia hidrizolaţiei cu nisip şi pietriş
10 p
Respectarea NSSM specifice operaţiilor 10 p
executate
TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ
70 p
B.
Criterii
de
Punctaj
apreciere
a
Nr.
maxim
performanţei
Indicatori de realizare
crt.
pe
candidatului
la
indicator
proba orală
1.
Prezentarea lucrării Descrierea procesului de punere în operă 10 p
executate
a hidroizolaţiei
(max. 20 p)
Utilizarea terminologiei de specialitate în 10 p
descrierea operaţiilor executate în
vederea realizării hidroizolaţiei date
TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ
20 p
PUNCTAJ TOTAL PROBA PRACTICĂ ŞI ORALĂ
90 p
DIN OFICIU
10 p
PUNCTAJ FINAL
100 p
Nr.
crt.

A.
Criterii
de
evaluare
a
candidatului
la
proba practică
Primirea
și
planificarea sarcinii
de lucru
(max. 20p)
Realizarea sarcinii
de lucru
(max 50 p)
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MODUL III: IZOLAȚII TERMICE ȘI FONICE
NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Modulul „Izolații termice și fonice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificarea profesională Izolator din domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 285 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

120 ore/an – laborator tehnologic

165 ore/an – instruire practică
Modulul „Izolații termice și fonice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, Izolator, din domeniul de pregătire
profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.


STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 7: REALIZAREA IZOLAȚIILOR
TERMICE ȘI FONICE LA
CONSTRUCȚII
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
7.1.1
7.2.1
7.3.1
7.2.10

Conţinuturile învăţării
Suprafețe suport
- Condiţii de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească suprafeţele suport în vederea
izolării termice
- metode de pregătire
Pregătirea suprafeţelor suport în vederea
izolării termice:
- Criterii şi metode de verificare a calităţii
stratului suport la: faţada clădirilor terasă şi
soclul clădirilor, planşee şi pereţi reci,
acoperişuri;
- Operaţii de remediere a defectelor constatate în
calitatea stratului suport.

7.1.2

7.2.2
7.2.10

7.3.2
7.3.3

Sisteme de fixare a izolaţiilor termice
Pregătirea activităţilor de montare a structurilor
suport:
- Soluţii constructive, structuri şi elemente de
susţinere a sistemului de termoizolare;
- Trasarea poziţiei elementelor/ structurilor de
suport; dispozitive şi instrumente folosite.
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Activităţi de montare a structurilor suport:
- Proceduri de montare şi de reglare a
elementelor şi sistemelor de susţinere la: faţada
clădirilor, terasa şi soclul clădirilor, planşee şi
pereţi reci, acoperişuri;
- Criterii şi metode de verificare a calităţii
montajului elementelor şi structurilor suport.
7.1.3
7.1.10

7.2.3
7.2.10

7.3.2
7.3.3
7.3.5
7.3.8

Tehnologia de execuţie a izolaţiilor termice
Izolaţii termice la elementele de construcţii:
Izolaţii termice la pereţi exteriori:
- pereţi din zidărie mixtă;
- pereţi din zidărie placaţi la interior sau
exterior;
- pereţi cu interspaţii ventilate;
- pereţi din beton armat.
Izolaţii termice la acoperişuri şi terase
Izolaţii termice la planşee.
Izolații termice la instalații:
- cu rogojini și saltele din vată minerală sau
sticlă
- prin îndopare (umplere) cu vată minerală
sau de sticlă
Operaţii tehnologice la executarea a izolaţiilor
termice:
- Pregătirea stratului suport în vederea aplicării
izolatiilor termice
- Pregătirea materialelor
- Aplicarea izolaţiei termice
- Executarea protecţiei termoizolaţiilor
Norme pentru sănătatea şi securitatea muncii,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia
mediului la realizarea izolaţiilor termice

7.1.4

7.2.4
7.2.10

7.3.3
7.3.4
7.3.5

Soluţii de protecţie şi proceduri de aplicare a
protecţiilor pentru izolaţiile termice:
Pregătirea activităţilor de protejare şi de finisare
a sistemului de termoizolare:
-Sisteme de finisare pe bază de tencuială
decorativă;
-Sisteme de finisare pe bază de plăci rigide;
-Sisteme de finisare pe bază de plăci ceramice.

7.1.5

7.2.5
7.2.10

7.3.3
7.3.4
7.3.5

Metode de pregătire a suprafeţelor în vederea
realizării izolaţiilor fonice, respectiv a
amenajărilor acustice:
Pregătirea suprafeţelor suport în vederea izolării
fonice:
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- Criterii şi metode de verificare a calităţii
stratului suport
- Operaţii de remediere a defectelor constatate în
calitatea stratului suport.
7.1.6

7.2.6
7.2.10

7.3.6
7.3.8

Proceduri de execuţie a structurilor de
susţinere pentru izolaţii fonice, respectiv
pentru amenajări acustice
Pregătirea activităţilor de montare a structurilor
de susţinere:
- Soluţii constructive, structuri şi elemente de
susţinere pentru izolaţii fonice şi acustice;
- Trasarea poziţiei elementelor/ structurilor de
suport; dispozitive şi instrumente folosite.
Activităţi de montare a structurilor suport:
- Proceduri de montare şi de reglare a
elementelor şi sistemelor de susţinere
- Criterii şi metode de verificare a calităţii
montajului elementelor şi structurilor suport.

7.1.7
7.1.10

7.2.7
7.2.10

7.3.7
7.3.8

Tehnologia de execuţie a izolaţiei fonice la
planşee, pereţi şi instalaţii care necesită
izolare fonică
Alcătuirea elementelor de construcţii din punct
de vedere al eficienţei fonice:
- Izolaţii fonice la pereţi;
- Izolaţii fonice la pardoseli şi planşee;
- Izolaţii fonice prin tratamente fonoabsorbante.
Executarea izolaţiilor fonice contra zgomotelor
produse de instalaţii:
- Izolaţii fonice la instalaţii de ventilare şi
condiţionare a aerului
- Izolaţii fonice la instalaţiile sanitare
Norme pentru SSM, PSI şi de protecţia mediului
la realizarea izolaţiilor fonice

7.1.8
7.1.10

7.2.8
7.2.10

7.3.3
7.3.5
7.3.8

Tehnologia de realizare a amenajărilor
acustice
- scule, unelte, echipamente, materiale şi condiţii
de calitate
Noţiuni de acustică
Izolarea acustică la zgomote aeriene interioare
Izolarea acustică a pereţilor şi planşeelor
Norme pentru SSM, PSI şi de protecţia mediului
la amenajărilor acustice
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7.1.9
7.1.10

7.2.9
7.2.10

7.3.3
7.3.5
7.3.8

Operaţii de finisare a lucrării de amenajare
acustică:
-Sisteme de finisare pe bază de tencuială
decorativă;
-Sisteme de finisare pe bază de plăci rigide;
-Sisteme de finisare pe bază de plăci ceramice.
Norme pentru SSM, PSI şi de protecţia mediului
la amenajărilor acustice

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII
TEHNICE,
ECONOMICE,
JURIDICE
ETC.)
NECESARE
DOBÂNDIRII
REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic):
Echipamente: echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie
Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, răzuitoare metalică, găleţi metalice cu capac,
mistrie, şpaclu, cleşti, maşină de tăiat, fierăstrău pentru lemn şi metal, fierăstrău sau dispozitiv
de tăiat plăcile de bca, unealtă electrică de tăiat, drişcă metalică, mistrie, ladă pentru mortar
maşină de tăiat plăci ceramice.
Dispozitive: scară, schelă de interior, roabă.
Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, dreptar, nivelă cu bulă de aer, furtun de
nivel colţare, sfoară.
Utilaje: malaxor
Materiale pentru izolaţii termice, fonice şi amenajări acustice: beton celular autoclavizat,
beton uşor cu granulit, plăci fibrolemnoase, plăci de ipsos, polistiren, vată minerală, vată de
sticlă, perlit, diatomit, plută, mortar de ciment, adezivi, plasă din oţel-beton sudată, plasă
rabiţ, foi de tablă, carton bitumat, agrafe din sârmă zincată, bitumuri, emulsii bituminoase,
cauciuc
Echipamente pentru izolaţii termice, fonice şi amenajări acustice: răzuitoare metalică,
dreptar, nivelă cu bulă de aer, furtun de nivel, găleţi metalice cu capac, şpaclu, cancioc cu
coadă lungă, cosoroabă pentru întins bitum topit, cutitul izolatorului, răzuitor, bidinea, perie
de păr, perie de sârmă, foarfece, cazan de topit bitum, foarfece de tăiat tablă, unealtă electrică
de taiat.
Mijloace de învăţământ: retroproiector, folii, videoproiector, casete video, proiector,
calculator, set de CD-uri şi DVD-uri, machete, mostre de materiale, materiale informative
(reviste de specialitate, cataloage, broşuri, plinte), devize pe categorii de lucrări, acte
normative şi legislaţie în vigoare specifice domeniului izolațiilor în construcţii;


SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile programei modulului Izolaţii termice şi fonice trebuie să fie abordate într-o
manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de
nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
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Modulul „Izolaţii termice şi fonice” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ,
noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere
din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
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.
Acestea vizează următoarele aspecte:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot
fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
 Exerciţii de documentare;
 Navigare pe Internet în scopul documentării;
 Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);
 Vizite de documentare la agenţii economici
 Discuţii.
Pentru dezvoltarea abilităţilor și atitudinilor prevăzute în standardul de pregătire profesională, în
cadrul orelor de laborator tehnologic se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii aplicative de identificare şi pregătire a materialelor pentru izolaţii termice şi fonice
la elemente de construcţii
- exerciţii practice şi aplicative de identificare a SDV-urilor utilizate la izolaţii termice şi
fonice la elemente de construcţii
- studiu de caz: realizarea izolaţiei termice la pereţi exteriori din zidărie ca urmare a vizitei de
documentare pe şantier;
- elaborarea fişei tehnologice pentru realizarea izolaţiei termice la partea superioară a
planşeelor din beton armat;
- elaborarea fişei tehnologice pentru realizarea izolaţiei acustică a pereţilor şi planşeelor;
- exerciţiu practic de întocmire a planului de amenajare a locului de muncă(fişă de organizare
a locului de muncă pentru lucrări izolaţii termice);
- studiu de caz: realizarea izolaţiei fonice la pereţi interiori, ca urmare a vizitei de
documentare pe şantier;
- exerciţii de simulare a aprovizionării locului de muncă cu materiale în cantitatea şi de
calitatea cerută.
Pentru achiziţionarea abilităților și atitudinilor vizate de parcurgerea modulului „Izolaţii termice şi
fonice”, se recomandă în cadrul orelor de instruire practică următoarele activităţi de învăţare:
- exerciţii practice de pregătire a suprafeţei suport in vederea realizării izolaţiilor termice şi
fonice;
- exerciţii practice de realizare a izolaţiei termice la pereţi din zidărie;
- exerciţii practice de realizare a izolaţiei termice la acoperişuri şi terase;
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-

exerciţii practice de realizare a izolaţiei termice la planşee;
exerciţii practice de realizare a izolaţiei fonice la pereţi interiori;
exerciţii practice de realizare a tratamentelor fonoabsorbante la tavane;
exerciţii practice de realizare a dalei flotante la pardoseli;
exerciţii practice de executare a protecţiei izolaţiei termice şi fonice;
exerciţii pactice de verificare a calităţii izolaţiilor termice la pereţi;

De exemplu, pentru tema: Izolaţii termice la elementele de construcţii şi instalaţii,
corespunzătoare RÎ:
7.1.3 Prezentarea tehnologiilor de realizare a izolaţiilor termice
7.2.3 Realizarea izolaţiilor termice la elementele de construcţii şi instalaţii
7.3.2 Respectarea instrucţiunilor de lucru ale superiorului în scopul executării structurii suport
pentru izolaţii termice
7.3.3 Colaborarea cu membrii echipei pentru rezolvarea sarcinii de lucru
7.3.5 Asumarea responsabilităţii pentru realizarea sarcinilor de lucru în cadrul echipei de lucru,
se propune ca metodă de învăţare Metoda “TURUL GALERIEI”.
Este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime opiniile proprii.
Produsele realizate de elevi sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de secretarul
grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care fac
parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de
grupuri de elevi.
Paşii metodei:
 Elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din clasă;
 Cadrul didactic prezintă elevilor temă şi sarcina de lucru.
 Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil.
 Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.
 Secretarul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat;
 Analizarea tuturor lucrărilor.
 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte.
FIŞA DE LUCRU
Tema: Izolaţii termice la planşee din beton armat
Sarcini de lucru:
1. Studiaţi cu atenţie desenul de mai jos:

2. Discutaţi în cadrul grupei despre cele învăţate şi observate;
3. Reprezentaţi pe foaia de flip-chart desenul şi notaţi elementele 1, 2, 3; Descrieţi
succesiunea operaţiilor care ar trebui efectuate pentru realizarea izolaţiei termice conform
desenului;
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4. Afişaţi rezultatele în „galerie”;
5. Treceţi pe la fiecare produs şi faceţi observaţii: puncte tari, puncte slabe;
6. Reveniţi la prezentarea voastră, faceţi aprecieri în faţa clasei asupra prezentării proprii şi a
observaţiilor făcute de colegi.
Rezolvarea fişei de lucru:
Izolarea planşeelor peste spaţii reci, la partea inferioară
1-tencuială pe plasă de rabiţ; 2-termoizolatie; 3-planşeu din beton armat
Succesiunea operaţiilor:
- asezarea plăcilor din beton uşor pe cofraj înaintea betonării planşeului;
- susţinerea şi fixarea plăcilor termoizolatoare cu o reţea din oţel beton de 6 mm, la 20 cm distanţă,
montată pe cofraj înainte de aşezarea plăcilor
- legarea plăcilor, de armătura planşeului cu mustăţi din sârmă zincată cu diametru de 3 mm, la 50
cm distanţă;
- protecţia termoizolaţiei prin aplicarea unei tencuieli din mortar pe plasă de rabiţ.


SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau format competenţele 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 modulului şi de
metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă
şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în
Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b. Finală
 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor.
Instrumentele pentru evaluarea continuă pot fi: fişe de lucru; fişe de observaţie; fişe de
documentare; fişe de autoevaluare; eseul; proiectul; teste docimologice; probe de laborator; probe
practice.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţăriitehnice specifice din standardul de pregătire profesională.
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Echipa de autori prezintă un exemplu de instrument de evaluare pentru rezultate ale învăţării
dobândite prin aplicarea de Proba practică, prin care se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare
la modul de realizare efectivă a lucrărilor. Elevul este pus în situaţia de a efectua lucrări folosind
materiale şi instrumente adecvate.
Acest instrument de evaluare poate fi utilizat la lecţia: Tehnologia de realizare a izolaţiilor
termice la planşee, pentru atingerea rezultatelor învățării:
7.1.3 Prezentarea tehnologiilor de realizare a izolaţiilor termice
7.2.3 Realizarea izolaţiilor termice la elementele de construcţii şi instalaţii
7.3.3 Colaborarea cu membrii echipei pentru rezolvarea sarcinii de lucru
7.3.4 Efectuarea sub supravegherea persoanelor abilitate a lucrărilor de protecţie pentru izolaţii
termice, conform tehnologiilor specifice
7.3.5 Asumarea responsabilităţii pentru realizarea sarcinilor de lucru în cadrul echipei de lucru
7.3.8 Respectarea normelor pentru sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi de protecţia mediului la realizarea izolaţiilor termice, fonice şi a amenajărilor
acustice
Probă practică
Activitate pe grupe de 4 elevi. Timp de lucru: 2 ore.
Materiale, echipamente necesare realizarii temei propuse:
Materiale: plăci din b.c.a., folie bitumată, şapă de mortar
SDV-uri: şpaclu, bidinea, cancioc, driscă metalică, dreptar,metru, mătură, roabă
Tema: Executați izolatii termice cu plăci din beton celular autoclavizat, la partea superioară a
planşeelor din beton armat.
Sarcini de lucru:
1. Pegătirea materialelor necesare;
2. Alegerea SDV-urilor;
3. Pregătirea stratului suport a termoizolaţiei;
4. Aşezarea plăcilor din b.c.a pe stratul suport;
5. Fixarea foliei bitumată peste plăci;
6. Executarea şapei de mortar ca suport a pardoselii;
7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
FIŞĂ DE OBSERVARE
Sarcini de lucru

Corect

Partial
corect

Incorect

Pegătirea materialelor necesare
Alegerea SDV-urilor
Pregătirea stratului suport a termoizolaţiei
Aşezarea plăcilor din b.c.a pe stratul suport
Fixarea foliei bitumată peste plăci
Executarea şapei de mortar ca suport a pardoselii
Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
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FIŞA DE EVALUARE
Nume și prenume elev______________________

Nr. crt.

A. Criterii de evaluare a
elevului la proba practică

Indicatori de realizare

Pregătirea corespunzătoare a
materialelor necesare
Primirea și planificarea
Alegerea şi verificarea SDV1.
sarcinilor de lucru.
urilor
Pregătirea corespunzătoare a
stratului suport a termoizolaţiei
Aşezarea corectă a plăcilor din
b.c.a pe stratul suport
Realizarea sarcinilor de Fixarea corectă a foliei bitumătă
2.
lucru.
Executarea corectă a şapei de
mortar
Respectarea
normelor
de
sănătate şi securitate în muncă
TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ
B. Criterii de apreciere a
Nr. crt.
performanţei elevului la
Indicatori de realizare
proba orală
Utilizarea corectă a limbajului
tehnic de specialitate în
comunicare cu privire la
Prezentarea şi promovarea sarcinile de lucru realizate
1.
sarcinii realizate
Explicarea modului de
realizarea a izolaţiilor termice
la partea superioară a
planseului elementelor de
construcţii
TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ
PUNCTAJ TOTAL PROBĂ PRACTICĂ ŞI PROBA ORALĂ
DIN OFICIU
PUNCTAJ TOTAL


Punctaj
maxim pe
indicator

Punctaj
acordat

5
5
5
15
10
15
5
60 p
Punctaj
maxim pe
indicator

Punctaj
acordat

10

20

30 p
90 p
10 p
100p
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