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PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru formarea continuă (perfecționare) la Fizică a CADRELOR DIDACTICE 

din învăţământul liceal 

Specialitatea: Fizica şi Didactica Fizicii şi Astronomiei 

 

Nr. 

d/r 

 

Denumirea temelor 

cursului 

Total 

ore 
Inclusiv 

Forma de 

evaluare 

 Prelegeri Seminare 

Lucrări 

de 

laborator 

şi practice 

Lucru 

individual 

1. Noutăţi ale ştiinţei şi 

tehnicii 
8 6 2  24 

 

 

 

 

 

 

Test 

Portofoliu 

2. Analiza curriculu-

mului liceal de fizică 

şi astronomie 

4 4   12 

3. Analiza metodică ale 

celor mai importante 

teme din cursul liceal 

de Fizică şi 

Astronomie 

68 28 40  204 

4. Aspecte specifice ce 

ţin de metodica 

rezolvării 

problemelor de Fizică 

20  20  60 

5. Utilizarea TIC în 

predarea fizicii şi 

astronomiei în ciclul 

liceal 

8 4 4  24 

6. Metodica petrecerii 

lucrărilor de 

laborator şi practice 

asistate de calculator 

38 16 2 20 114 

7. Evaluarea 

cunoştinţelor 
4 2 2  12 

 Total ore: 150 150 60 70 20 450 

 

Șeful Departamentului de 

Fizică, prof. univ., dr. hab. 

V. Tronciu 



Programa cursului:  

Fizica şi Didactica Fizicii şi Astronomiei  

Nr. de ore: 150 (60 ore prelegeri, 70 ore seminare, 20 ore lucrări de laborator şi practice) 

 

Autor: A. Rusu,  

conf. univ., dr. 

 

I. Competențe               Obiective de referinţă 

 Analiza curriculumului liceal de fizică şi 

astronomie. 

 Proiectarea şi realizarea curriculumului 

liceal de fizică şi astronomie.  

 Analiza comparativă a manualelor 

şcolare de Fizică şi Astronomie 

 Transferul principiilor învățământului 

centrat pe elev în practica  predării Fizicii 

şi Astronomiei.  

 Utilizarea noutăţilor din ştiinţă şi tehnică 

în predarea Fizicii şi Astronomiei. 

 Analiza metodică a diferitor teme ale 

cursului liceal de Fizică şi Astronomie. 

 Perfecţionarea metodicii rezolvării 

problemelor de Fizică. 

 Utilizarea TIC în predarea fizicii şi 

astronomiei în ciclul liceal 

 Perfecţionarea metodicii realizării 

lucrărilor practice şi de laborator asistate 

de calculator. 

 Perfecţionarea abilităţilor de proiectare, 

organizare şi desfăşurare eficientă a 

procesului de predare – învăţare – 

evaluare la Fizică şi Astronomie. 

 Perfecţionarea modalităţilor de activizare 

a gândirii elevilor, de organizare a 

activităţii extracurriculare a elevilor. 

 Implementarea inovațiilor în activitatea 

didactică. 

 Cunoașterea esenței, conținutului și 

finalităților curriculumului liceal de fizică şi 

astronomie. 

 Familiarizarea cu principiile proiectării şi 

realizării curriculumului liceal de Fizică şi 

Astronomie. 

 Cunoaşterea conţinutului manualelor şcolare 

de Fizică şi Astronomie. 

 Cunoaşterea principiilor învățământului 

centrat pe elev.  

 Familiarizarea cu diverse noutăţi din ştiinţă 

şi tehnică. 

 Cunoaşterea diferitor metodici de predare a 

diferitor teme ale cursului liceal de Fizică şi 

Astronomie. 

 Cunoaşterea diferitor metodici de rezolvare 

a problemelor de Fizică. 

 Cunoaşterea metodelor de utilizare a TIC în 

predarea fizicii şi astronomiei. 

 Cunoaşterea metodelor de cercetare 

experimentală în Fizică, a principiilor de 

funcţionare a paratelor de măsură interfaţate 

calculatorului, precum şi a softurilor pentru 

prelucrarea datelor experimentale. 

 Familiarizarea cu principiile de formare și 

evaluare  a competențelor dezvoltate. 

 Formarea  competențelor de operaționalizare 

a obiectivelor și finalităților didactice.  

 Formarea abilităților de elaborare a 

instrumentelor de evaluare axată pe criterii. 



II. Conţinutul programei 

1. Noutăţi ale ştiinţei şi tehnicii 

 

Nr. 

Temele 

Nr. de ore 

Prelegeri Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

1. Efecte aero-hidrodinamice în sisteme de conversie a 

energiei regenerabile. Elaborarea satelitului „Republica 

Moldova”. Procese cinematice şi dinamice în 

stabilizarea şi orientarea satelitului pe orbită. 

2 
 

 

 

2. Tendinţele de cercetare în Fizica modernă. Fizica în 

dezvoltarea societăţii şi ştiinţei. Tendinţele de cercetare 

în Fizica modernă.  

2  

 

3. Seismicitatea teritoriului Republicii Moldova şi efectele 

cutremurelor. Excursie la staţia de seismologie 
2 2 

 

 

2. Analiza curriculumului liceal de Fizică şi Astronomie 
 

Nr. 

Temele 

Nr. de ore 

Prelegeri Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

4. Analiza curriculumului liceal de Fizică şi Astronomie 4            
 

3. Analiza metodică ale celor mai importante teme din cursul liceal de Fizică şi 

Astronomie 
 

Nr.  

Temele 

Nr. de ore 

Prelegeri Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

5. Cinematica. Dinamica. Echilibru mecanic 2 4  

6. Legile de conservare în mecanică 2 4  

7. Oscilaţii şi unde mecanice 2 4  

8. Termodinamica şi Fizica moleculară 2 2  

9. 
Electrostatica. Curentul electric continuu. Curentul în 

diferite medii. 
2 4 

 

10. Electromagnetismul 2 4  

11. 
Curentul electric alternativ. Oscilaţii şi unde 

electromagnetice. 
2 4 

 

12. 
Elemente de teorie a relativităţii restrânse. Elemente de 

fizică cuantică 
2 4 

 



13. 
Elemente de fizică a atomului şi a nucleului atomic. 

Particule elementare 
2 4 

 

14. 

Elemente de astronomie sferică. Sfera cerească. 

Instrumente astronomice. Metodologia observaţiilor 

astronomice în şcoală. Excursie la Observatorul 

astronomic al UTM. 

2 2 

 

15. 

Sistemul solar. Noua clasificare a planetelor şi altor 

corpuri ale Sistemului solar. Soarele şi relaţiile Soare - 

Pământ. Rezultate recente în cerceta-rea spaţiului 

cosmic apropiat şi îndepărtat. 

4 2 

 

16. 

Elemente de astrofizică. Structura Universului. Modele 

cosmologice actuale. Contribuţia astronomiei şi 

astrofizicii în formarea la elevi a concepţiei ştiinţifice 

despre natură şi Univers. 

4 2 

 

 

4. Aspecte specifice ce ţin de metodica rezolvării problemelor de Fizică 
 

Nr. Temele 

Nr. de ore 

Prelegeri Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

17. 
Probleme calitative şi de estimare ca sursă de dezvoltare 

a creativităţii elevilor 
 4 

 

18. 
Graficele în problemele de fizică. Diagrama 

calorimetrică 
 4 

 

19. 
Probleme combinate de fizică şi realizarea relaţiilor 

intradisciplinare 
 4 

 

20. Algoritmul rezolvării problemelor de dinamică  4  

21 
Analiza metodică a culegerii de probleme: „Probleme 

de Fizică. Ciclu preuniversitar” 
 4 

 

 

5. Utilizarea TIC în predarea fizicii şi astronomiei în ciclul liceal 
 

Nr. 

Temele 

Nr. de ore 

 

Prelegeri 

 

Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

22. 

Digitalizarea  fizicii şi astronomiei în ciclul liceal prin 

utilizarea calculatorului în modelarea si simularea 

fenomenelor din fizica. 

2 2  

23. 
Softul educaţional în predarea fizicii şi astronomiei în 

ciclul liceal 
2 2  

 



6. Metodica petrecerii lucrărilor de laborator şi practice asistate de calculator 

 

Nr. 

Temele 

Nr. de ore 

Prelegeri Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

24. Trusa de mecanică asistată de calculator. Demonstraţii 4   

25. Prelucrarea datelor experimentale 4 2  

26. 
Studiul experimental a uneia din formulele caracteristice 

mişcării rectilinii uniform accelerate ale unui corp 

1 

 
 4 

27. 
Studiul experimental al legii fundamentale a dinamicii 

mişcării de translaţie (lucrare practică) 

1 

 
 2 

28. 
Studiul experimental al legii lui Hooke şi determinarea 

constantei elastice ale unui resort 

1 

 
 2 

29. 
Studiul experimental al legilor frecării şi determinarea 

coeficientului de frecare la alunecare 

1 

 
 2 

30. 
Studiul experimental al legii conservării impulsului la 

interacţiunile elastice şi plastice (lucrare practică) 

1 

 
 4 

31. 
Studiul experimental al legii conservării energiei 

mecanice (lucrare practică) 

1 

 
 2 

32. 
Studiul oscilaţiilor pendulului elastic şi determinarea 

constantei elastice a unui resort 

1 

 
 2 

33. 

Studiul oscilaţiilor pendulului gravitaţional şi 

determinarea acceleraţiei gravitaţionale (lucrare 

practică) 

1 

 
 2 

 

7. Evaluarea cunoştinţelor 

 

Nr. 

Temele 

Nr. de ore 

Prelegeri Seminare 

Lucrări de 

laborator 

şi practice 

34. Evaluarea elevilor la lecţiile de fizică 2 2  

 

III. Corelația obiective - conținuturi 

 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

 Tema 1.      Noutăţi ale ştiinţei şi tehnicii 

 să utilizeze informaţia despre noile realizări ale tehnicii în 

predarea Fizicii, stimulând pe această cale interesul elevilor 

pentru studierea disciplinei; 

Efecte aero-hidrodinamice în 

sisteme de conversie a energiei 

regenerabile.  



 să propună elevilor teme legate de realizările tehnicii pentru 

comunicări, referate, cercetări. 

Elaborarea satelitului „Republica 

Moldova”. Procese cinematice şi 

dinamice în stabilizarea şi 

orientarea satelitului pe orbită. 

 să utilizeze informaţia despre noile realizări ale Fizicii în 

predarea disciplinei, stimulând pe această cale interesul 

elevilor pentru studierea Fizicii; 

 să propună elevilor teme legate de realizările Fizicii, 

tendinţele de cercetare în Fizică şi Fizica în dezvoltarea 

societăţii şi ştiinţei pentru comunicări, referate, cercetări. 

Tendinţele de cercetare în Fizica 

modernă. Fizica în dezvoltarea 

societăţii şi ştiinţei. Tendinţele de 

cercetare în Fizica modernă. 

Fizica în dezvoltarea societăţii şi 

ştiinţei ei 

 să utilizeze informaţia despre seismicitatea teritoriului 

Republicii Moldova şi efectele cutremurelor în predarea 

Fizicii, stimulând pe această cale cunoaşterea de către elevi 

a modalităţilor de reacţie în caz de cutremur; 

 să propună elevilor teme legate de studiul cutremurelor 

pentru comunicări, referate, cercetări. 

Seismicitatea teritoriului 

Republicii Moldova şi efectele 

cutremurelor.  

Excursie la staţia de seismologie 

Tema 2. Analiza curriculumului liceal de Fizică şi Astronomie 

 să cunoască competențele specifice disciplinei FIZICĂ. 

ASTRONOMIE; 

 să cunoască problemele aferente distribuirii conținuturilor şi 

activităților de învățare/evaluare pe clase. 

Analiza curriculumului liceal de 

Fizică şi Astronomie 

Tema 3. Analiza metodică ale celor mai importante teme ale cursului şcolar de fizică şi 

astronomie 

 să cunoască noţiunile de bază ale cinematicii şi dinamicii; 

 să deducă legile mişcării rectilinii uniforme şi ale mişcării 

uniform accelerate; 

 să definească noţiunile de mişcare uniformă circulară şi 

acceleraţie centripetă; 

 să cunoască şi să aplice corect principiile dinamicii la 

rezolvarea problemelor; 

 să cunoască şi să aplice corect condiţiile de echilibru ale 

unui corp la rezolvarea problemelor. 

 

Cinematica şi Dinamica punctului 

material. Echilibru mecanic 

 să definească noţiunile de forţe conservative şi disipative; 

 să definească noţiunile de lucru mecanic al unei forţe şi 

energie cinetică; 

 să explice noţiunea de energie potenţială pentru diferite 

câmpuri de forţe conservative; 

 să demonstreze independenţa de forma traiectoriei a 

lucrului mecanic al forţelor conservative; 

 să explice legile conservării energiei, impulsului, 

momentului cinetic şi aplicarea corectă ale acestora; 

 să aplice noţiunile şi legile menţionate la rezolvarea 

problemelor. 

 

 

 

Legile de conservare în mecanică 

 să utilizeze formulele pentru perioada oscilaţiilor pendulului  



elastic şi gravitaţional, energia cinetică, potenţială şi totală 

la rezolvarea problemelor; 

 să definească oscilaţiile amortizate şi forţate; 

 să descrie calitativ transferul energiei între oscilator şi 

mediu, precum şi fenomenul de rezonanţă; 

 să explice compunerea oscilaţiilor coliniare; 

 să descrie mărimile caracteristice ale mişcării ondulatorii; 

 să enunţe principiul Huygens şi să descrie calitativ reflexia 

şi refracţia undelor mecanice; 

 să analizeze calitativ şi cantitativ fenomenul de interferenţă 

a undelor mecanice; 

 să definească şi să descrie calitativ difracţia undelor 

mecanice; 

 să cunoască elemente de acustică; 

 să descrie calitativ undele seismice. 

 

 

 

 

 

 

Oscilaţii şi unde mecanice 

 să definească conceptele: sistem termodinamic, starea 

sistemului termodinamic, parametri de stare; 

 să descrie modelul gazului ideal; 

 să aplice formula fundamentală a teoriei cinetico-

moleculare, ecuaţia de stare a gazului ideal şi ecuaţiile 

transformărilor simple; 

 să explice principiul întâi al termodinamicii ca lege de 

conservare; 

 să descrie principiul de funcţionare a motoarelor termice şi 

a maşinilor frigorifice; 

 să explice dilatarea termică a lichidelor şi fenomenele 

superficiale şi cele capilare; 

 să descrie substanţele cristaline şi amorfe şi să explice 

deformarea corpurilor solide şi dilatarea lor termică; 

 să descrie şi să explice transformările de fază; 

 să aplice noţiunile şi principiile menţionate la rezolvarea 

problemelor. 

 

 

 

 

 

Termodinamica şi Fizica 

moleculară 

 să înţeleagă multiplele fenomene de interacţiune electrică şi 

rolul câmpului electric al sarcinii – sursă a acestei 

interacţiuni; 

 să formuleze legea fundamentală a interacţiunii 

electrostatice, să explice caracterul potenţial al acestui 

câmp, să definească caracteristicele lui de bază şi să le 

utilizeze la rezolvarea problemelor; 

 În baza legii conservării energiei să deducă şi să aplice 

formulele pentru energia câmpului electric; 

 să cunoască în linii generale principiile şi concluziile 

teoriei electronice clasice a conducţiei electrice; 

 să evidenţieze cauzele şi să calculeze pierderile de energie 

electrică în circuite; 

 să înţeleagă şi să aplice la rezolvarea problemelor mărimile 

 

 

 

 

Electrostatica. Curentul electric 

continuu. Curentul în diferite 

medii. 



fizice ce caracterizează curentul electric, cât şi legile 

curentului electric staţionar; 

 să explice experienţele care au condus la înţelegerea 

legăturilor dintre fenomenele electrice şi magnetice; 

 să efectueze o analiză comparativă a câmpurilor staţionare 

electric şi magnetic (sursele câmpurilor, acţiunea asupra 

sarcinilor electrice, reprezentarea câmpurilor prin linii de 

câmp ş. a.) 

 să definească inducţia magnetică, să aplice formulele de 

calcul ale inducţiei magnetice la rezolvarea problemelor; 

 să explice relaţia dintre forţele Lorentz şi electromagnetică, 

să aplice aceste noţiuni la explicarea: a) forţei 

electrodinamice; b) unor fenomene naturale cum ar fi 

scutul magnetic al Pământului; c) descrierea mişcării 

particulelor în câmpuri magnetice şi electrice; d) 

funcţionarea acceleratoarelor de particule; 

 să definească fenomenul inducţiei electromagnetice şi să 

formuleze legea inducţiei electromagnetice, să descrie 

experienţele şi fenomenele ce o confirmă; 

 să rezolve probleme cu aplicarea relaţiilor ce definesc 

noţiunile de bază ale câmpului magnetic, ale forţelor 

Lorentz, electromagnetică, ale legii inducţiei 

electromagnetice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electromagnetismul 

 să descrie modalităţile de generare a t.e.m. alternative; 

 să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor mărimile 

caracteristice curentului alternativ: intensitatea curentului şi 

tensiunea instantanee, frecvenţa, perioada, pulsaţia, faza, 

defazajul, valorile efective ale tensiunii şi intensităţii 

curentului, rezistenţa activă, reactanţele inductivă şi 

capacitivă, impedanţa, puterea activă şi reactivă, factorul de 

putere; 

 să explice principiul de funcţionare a transformatorului şi 

transportul energiei la distanţe mari; 

 să descrie oscilaţiile libere din circuitul oscilant din punct 

de vedere energetic şi să stabilească analogia dintre 

oscilaţiile electromagnetice şi cele mecanice; 

 să descrie calitativ producerea câmpului electromagnetic şi 

propagarea undei electromagnetice; 

 să explice principiile radiocomunicaţiei; 

 să descrie şi să explice fenomenele de interferenţă, difracţie 

şi polarizare a luminii; 

 să aplice noţiunile, principiile şi legile menţionate la 

rezolvarea problemelor. 

 

 

 

 

 

 

Curentul electric alternativ. 

Oscilaţii şi unde electromagnetice. 

 să enunţe postulatele lui Einstein; 

 să explice relativitatea intervalelor de timp şi a lungimilor; 

 să descrie mişcarea cu utilizarea elementelor de cinematică 

 

Elemente de teorie a relativităţii 

restrânse. Elemente de fizică 



şi dinamică relativistă; 

 să explice efectul fotoelectric extern şi presiunea luminii; 

 să enunţe şi să explice esenţa ipotezei lui Planck despre 

cuantele de energie şi a ipotezei lui de Broglie despre 

dualismul undă-corpuscul; 

 să aplice noţiunile, principiile şi legile menţionate la 

rezolvarea problemelor. 

cuantică 

 să argumenteze modelul planetar al atomului şi să 

interpreteze în cadrul modelului Bohr spectrele atomice ale 

hidrogenului; 

 să descrie emisia spontană şi indusă şi să explice efectul 

LASER; 

 să explice şi să calculeze energia de legătură a nucleelor 

atomice şi să determine stabilitatea lor; să explice procesele 

de dezintegrare , , ; 

 să enunţe şi să aplice legea dezintegrării radioactive; 

 să explice reacţiile nucleare şi legile de conservare în aceste 

reacţii; 

 să caracterizeze unele particule elementare utilizând 

proprietăţile acestora (masa de repaus, timpul mediu de 

viaţă, sarcina electrică ş.a.); 

 să aplice noţiunile, principiile şi legile menţionate la 

rezolvarea problemelor. 

 

 

 

 

Elemente de fizică a atomului şi a 

nucleului atomic. Particule 

elementare 

 să cunoască cerul înstelat şi să ştie a utiliza harta stelară 

pentru a localiza un corp ceresc după coordonatele sale 

cereşti; 

 să cunoască tipurile şi principiul de construcţie al 

telescoapelor şi să ştie a le utiliza în observaţii; 

 să reproducă din memorie constelaţiile mai principale 

vizibile din R. Moldova, în diferite anotimpuri; 

 să analizeze observaţiile efectuate asupra Lunii şi 

planetelor din Sistemul solar vizibile în telescopul şcolar; 

 să efectueze şi să analizeze observaţiile efectuate cu 

telescopul şcolar asupra stelelor şi nebuloaselor în care iau 

naştere stelele. 

 

 

Elemente de astronomie sferică. 

Sfera cerească. Instrumente 

astronomice. Metodologia 

observaţiilor astronomice în 

şcoală. Excursie la Observatorul 

astronomic al UTM. 

 să cunoască noua clasificare a planetelor şi altor corpuri ale 

Sistemului solar, aprobată de Uniunea Astronomică 

Internaţională; 

 să descrie particularităţile distinctive ale planetelor, 

sateliţilor şi altor corpuri din Sistemul solar; 

 să înţeleagă şi să explice mecanismele relaţiilor Soare - 

Pământ şi efectele acestora asupra sistemelor terestre şi 

cosmice; 

 să cunoască rezultatele recente obţinute în cercetarea 

spaţiului cosmic şi să evidenţieze importanţa explorării 

spaţiului cosmic pentru civilizaţia umană. 

 

 

Sistemul solar. Noua clasificare a 

planetelor şi altor corpuri ale 

Sistemului solar. Soarele şi 

relaţiile Soare - Pământ. Rezultate 

recente în cerceta-rea spaţiului 

cosmic apropiat şi îndepărtat. 



 

 să formuleze problemele astrofizicii la etapa actuală şi 

metodele de rezolvare a acestora; 

 să cunoască structura Universului în lumina descoperirilor 

recente din astrofizică şi cosmologie;  

 să explice şi să interpreteze evoluţia stelelor cu ajutorul 

diagramelor Hertzsprung - Russell;  

 să descrie modelele cosmologice actuale; 

 să evalueze datele care dovedesc că Universul este în 

expansiune care a pornit de la o stare condensată fierbinte 

în urma Marii Explozii; 

 să analizeze datele şi argumentele privind existenţa în 

Univers a materiei întunecate şi a energiei întunecate; 

 să cunoască contribuţia astronomiei şi astrofizicii în 

formarea la elevi a concepţiei ştiinţifice despre natură şi 

Univers. 

 

 

 

 

Elemente de astrofizică. Structura 

Universului. Modele cosmologice 

actuale. Contribuţia astronomiei şi 

astrofizicii în formarea la elevi a 

concepţiei ştiinţifice despre natură 

şi Univers. 

Tema 4. Aspecte specifice ce ţin de  metodica rezolvării problemelor de Fizică 

 să conştientizeze importanţa problemelor calitative şi de 

estimare pentru analiza fenomenelor, dezvoltarea gândirii 

logice şi pentru utilizarea cunoştinţelor teoretice la 

explicarea diferitor fenomene din natură şi tehnică; 

 să cunoască principalele metode folosite pentru rezolvarea 

problemelor calitative şi de estimare. 

 

Probleme calitative şi de estimare 

ca sursă de dezvoltare a 

creativităţii elevilor 

 să utilizeze corect metoda grafică de rezolvare a 

problemelor din diferite compartimente ale fizicii; 

 să analizeze rezultatele obţinute pentru diferite cazuri 

extreme; 

 să utilizeze graficele pentru analiza rezultatelor obţinute; 

 să aplice diagrama calorimetrică la rezolvarea problemelor 

de termodinamică. 

 

Graficele în problemele de fizică. 

Diagrama calorimetrică 

 Să perceapă problemele combinate ca sursă de înţelegere a 

interdependenţei dintre diferite fenomene fizice; 

 Să efectueze analiza naturii fizice a fenomenelor descrise în 

problema combinată; 

 Să evidenţieze etapele rezolvării problemei combinate, 

reducând-o la câteva probleme simple; 

 Să determine legile şi noţiunile ce urmează a fi utilizate şi 

relaţiile dintre ele; 

 Să aplice legile de variaţie şi conservare a energiei, 

impulsului, sarcinii electrice la rezolvarea problemelor 

combinate şi să conştientizeze caracterul lor universal. 

 

 

 

Problemele combinate de fizică şi 

realizarea relaţiilor 

intradisciplinare 

 să cunoască algoritmul rezolvării problemelor la dinamică; 

 să evidenţieze etapele rezolvării unei probleme de 

dinamică; 

 să aplice algoritmul rezolvării problemelor la dinamică şi la 

alte compartimente ale fizicii. 

 

Algoritmul rezolvării problemelor 

de dinamică 



Tema 5. Utilizarea TIC în predarea fizicii şi astronomiei în ciclul liceal 

 Sa evalueze gradul de utilizare a TIC in activitatea 

profesorilor de fizica si astronomie. Sa cunoască 

modalităţile de integrare a calculatorului in predarea, 

învăţarea şi evaluarea noţiunilor din fizică si astronomie. 

Algoritmi de evaluare.  

 Sa conştientizeze importanta utilizării TIC în licee si sa  

identifice posibilităţile de a integra TIC în procesul de 

studiu al fizicii si astronomiei. 

Modelarea unor fenomene din 

fizica  

Tema 6. Metodica petrecerii lucrărilor de laborator şi practice asistate de calculator 

 să înţeleagă structura şi principiile de funcţionare a trusei de 

mecanică asistate de calculator; 

 să însuşească principiul de funcţionare al cronometrului 

electronic interfaţat calculatorului; 

 să înţeleagă principiul de achiziţie a datelor de la 

cronometrul electronic; 

 să însuşească multiplele demonstraţii posibile de realizat cu 

ajutorul trusei 

 

Trusa de mecanică asistată de 

calculator. Demonstraţii 

 să utilizeze elemente de cercetare la verificarea relaţiilor şi 

legilor fizice; 

 să utilizeze metoda statistică de prelucrare a datelor 

experimentale pentru determinarea erorii standard a 

mărimii măsurate în mod direct; 

 să identifice metode de eliminare a erorilor sistematice 

comise în experiment; 

 să utilizeze metoda celor mai mici pătrate pentru 

determinarea pantei dreptei experimentale, dar şi pentru 

determinarea erorii standard a acesteia; 

 să analizeze rezultatele experimentale obţinute pentru 

diferite nivele de încredere; 

 să înţeleagă modul de prelucrare a datelor achiziţionate, de 

perfectare a referatului la lucrarea efectuată. 

 

 

 

 

 

Prelucrarea datelor experimentale 

 să utilizeze softul elaborat pentru achiziţia şi prelucrarea 

datelor experimentale la verificarea unei relaţii 

caracteristice mişcării rectilinii uniform accelerate a unui 

corp; 

 ţinând seama de gradul de complexitate a cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru verificare experimentală una din cele 20 de 

relaţii caracteristice mişcării rectilinii uniform accelerate a 

unui corp pentru care sunt elaborate softuri speciale; 

 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării de laborator; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru 

 

 

 

 

Studiul experimental al uneia din 

formulele caracteristice mişcării 

rectilinii uniform accelerate ale 

unui corp 



diferite nivele de încredere şi la formularea concluziilor la 

lucrarea efectuată. 

 să utilizeze softul elaborat pentru achiziţia şi prelucrarea 

datelor experimentale în procesul studierii principiului 

fundamental al dinamicii mişcării de translaţie; 

 ţinând seama de gradul de complexitate al cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru studiul experimental una din cele 6 

modalităţi de studiu pentru care sunt elaborate softuri 

speciale; 

 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării de laborator; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru 

diferite nivele de încredere şi la formularea concluziilor la 

lucrarea efectuată. 

 

 

 

 

 

Studiul experimental al legii 

fundamentale a dinamicii mişcării 

de translaţie 

 să utilizeze softul elaborat pentru verificarea legii lui 

Hooke şi determinarea constantei elastice a unui resort; 

 ţinând seama de gradul de complexitate a cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru verificare experimentală una din cele 6 

variante de verificare a legii lui Hooke pentru care sunt 

elaborate softuri speciale; 

 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării de laborator; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru 

diferite nivele de încredere şi la formularea concluziilor la 

lucrarea efectuată. 

 

 

 

 

Studiul experimental al legii lui 

Hooke şi determinarea constantei 

elastice a unui resort 

 să utilizeze softul elaborat pentru studiul legilor frecării şi 

determinarea coeficientului de frecare la alunecare; 

 ţinând seama de gradul de complexitate a cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru verificare experimentală una din cele 11 

variante de verificare a principiului fundamental al 

dinamicii mişcării de translaţie şi determinare a 

coeficientului de frecare pentru care sunt elaborate softuri 

speciale; 

 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării de laborator; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 

 

 

Studiul experimental al legilor 

frecării şi determinarea 

coeficientului de frecare la 

alunecare 



 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru 

diferite nivele de încredere şi la formularea concluziilor la 

lucrarea efectuată. 

 să utilizeze softul elaborat pentru verificarea experimentală 

a legii conservării impulsului la interacţiunile elastice şi 

plastice, precum şi verificarea experimentală a teoremei 

despre variaţia energiei cinetice; 

 ţinând seama de gradul de complexitate a cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru efectuare una din cele 8 variante de 

verificare experimentală a legii conservării impulsului la 

interacţiunile elastice sau plastice pentru care sunt elaborate 

softuri speciale, precum şi una din cele 10 variante de 

verificare a teoremei despre variaţia energiei cinetice; 

 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării  practice; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru 

diferite nivele de încredere şi la formularea concluziilor la 

lucrarea efectuată. 

 

 

 

 

 

 

Studiul experimental al legii 

conservării impulsului la 

interacţiunile elastice şi plastice 

(lucrare practică) 

 să utilizeze softul elaborat pentru verificarea experimentală 

a legii conservării energiei mecanice; 

 ţinând seama de gradul de complexitate a cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru efectuare una din cele 8 variante de 

verificare experimentală a legii conservării energiei 

mecanice pentru care sunt elaborate softuri speciale; 

 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării  practice; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru diferite 

nivele de încredere şi la formularea concluziilor la lucrarea 

efectuată. 

 

 

 

 

 

Studiul experimental al legii 

conservării energiei mecanice 

(lucrare practică) 

 să utilizeze softul elaborat pentru studiul oscilaţiilor 

pendulului elastic şi determinarea constantei elastice a unui 

resort; 

 ţinând seama de gradul de complexitate a cercetării 

preconizate, nivelul de pregătire şi interesul elevului, să 

selecteze pentru efectuare una din cele 6 variante de studiu 

al oscilaţiilor pendulului elastic şi determinarea constantei 

elastice a unui resort pentru care sunt elaborate softuri 

speciale; 

 

 

 

Studiul oscilaţiilor pendulului 

elastic şi determinarea constantei 

elastice a unui resort 



 să dirijeze lucrul elevilor la efectuarea variantei selectate a 

lucrării  de laborator; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru diferite 

nivele de încredere şi la formularea concluziilor la lucrarea 

efectuată. 

 să utilizeze softul elaborat pentru studiul oscilaţiilor 

pendulului gravitaţional şi determinarea acceleraţiei 

gravitaţionale; 

 să îndrume elevii în utilizarea softului la diferite etape a 

achiziţiei datelor, prelucrării lor şi perfectării referatului la 

lucrarea efectuată; 

 să îndrume elevii la scrierea rezultatului final pentru diferite 

nivele de încredere şi la formularea concluziilor la lucrarea 

efectuată. 

 

Studiul oscilaţiilor pendulului 

gravitaţional şi determinarea 

acceleraţiei gravitaţionale (lucrare 

practică) 

7. Evaluarea cunoştinţelor 

 să alcătuiască corect diferite tipuri de teste la fizică; 

 să efectueze analiza itemilor de test; 

 să efectueze analiza rezultatelor obţinute în urma testării; 

 să utilizeze metoda statistică de prelucrare a rezultatelor 

obţinute. 

 

Evaluarea elevilor la lecţiile de 

fizică 

 

4. Sugestii metodologice de predare - învăţare - evaluare 

Procesul de formare a unui sistem de competenţe determină demersul didactic axat pe cel ce învaţă în 

care finalităţile devin element cheie. În dependenţă de finalităţi este selectat conţinutul şi sunt 

adaptate formele – metodele - mijloacele. Astfel, conţinuturile vor reflecta aspectele funcţionale şi 

actuale, ale formării competenţei de comunicare eficientă a cadrelor didactice din învăţământul liceal 

cu elevii pe parcursul predării fizicii. Forma de bază organizarea/desfăşurarea activităţilor de formare 

este trainingul ce include activităţi interactiv-participative.  

Strategiile didactice aplicate în realizarea şi predarea acestui  curs sunt: brainstorming-ul, studiul de 

caz, discuțiile în grupuri mici, problematizarea. Acestea fiind adaptate la necesităţile de formare ale 

formabilului. Interactivitatea – implicarea activă a formabililor în procesul de formare a 

competenţelor profesionale este principiul de bază de organizare a activităților didactice în predarea 

cursului. 

În realizarea finalităţilor programate vor fi utilizate preponderent metodele şi tehnicile de formare 

care ţin cont de specificul instruirii adulţilor. Conţinuturile formării sunt axate pe identificarea 

problemelor existente în activitatea practică. 

Evaluarea formabililor. Specificul formarii competenţelor în procesul de formare continuă este 

oferirea feedback-ului permanent şi constructiv oferit de formatori şi formabili.  În acest context se 

utilizează instrumente şi metode de evaluare: abilităţi de prezentare a rezultatelor soluționării unor 

probleme,  abilitatea de completare a portofoliului , testul de cunoştinţe. 
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