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I. Introducere 
Modernizarea, în general, constă în activităţi/acţiuni care duc la: înnoire, la renovare, la realizarea 
unui caracter şi a unei înfăţişări moderne,  la adoptarea unor obiceiuri şi  gusturi moderne conforme 
cu cerinţele actuale. Modernizarea presupune schimbări mai mari sau mai mici la toate cele trei 
nivelele de organizare a realităţii căreia i se aplică şi anume infrastructură, structură, suprastructură. 
Pentru spiritul uman modernizarea a fost şi a rămas o necesitate. Aceasta se impune cu atât mai mult 
în zilele noastre când oamenii ca persoane individuale, organizaţiile şi comunităţile sunt parcă într-o 
mare competiţie a modernizării. Managementul proceselor de modernizare vizează câteva întrebări 
prioritare. Răspunsurile la aceste întrebări ne permite să proiectăm şi să gestionăm modernizarea 
unor sisteme, procese, activităţi, concepţii, relaţii etc. În tabloul de mai jos am grupat aceste întrebări 
pe cinci grupe: 
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Vom trece în continuare la abordarea mai adaptată a temei pentru sistemul şi procesul de 
învăţământ. 
 
II. Modernizarea conţinuturilor de predat/învăţat 
Toată lumea este preocupată în prezent de cantitatea şi calitatea cunoştinţelor vehiculate de 
societatea umană. Suntem extrem de preocupaţi de găsirea unor modalităţi raţionale şi eficiente de 
gestionare a volumului imens de cunoştinţe, idei şi informaţii, vechi, noi şi chiar foarte noi. Iată câteva 
sugestii/soluţii utile în activitatea didactică, pentru a rezolva într-o oarecare măsură această problemă 
spinoasă numită generic supraîncărcarea elevului: 

- simplificarea raţională  (esenţializarea) – axarea pe cunoştinţele esenţiale; 
- realizarea de teme integrative (sintetizarea) intradisciplinare, interdisciplinare şi 
transdisciplinare; 
- sporirea caracterului practic aplicativ al cunoştinţelor; 
- acordarea de prioritate cunoştinţelor noi şi pregătirii pentru viitor. 

 
III. Modernizarea metodelor didactice  
Metodele didactice sunt esenţiale pentru facilitarea demersului didactic. În acest context avem 
categoria metodelor clasice şi respectiv categoria metodelor moderne. 
În cadrul metodelor clasice predarea, învăţarea, evaluarea sunt, în mod frecvent, secvenţe diferite 
în ora de curs sau se derulează chiar în ore diferite. De asemenea procesul didactic este centrat pe  
profesor. Metodele clasice uzitate ani întregi în predarea fizicii au fost: expunerea, demonstraţia, 
modelarea, problematizarea, algoritmizarea etc 
În cadrul metodelor moderne predarea, învăţarea, evaluarea sunt, în general, activităţi simultane. 
Procesul didactic este axat pe elev (elevul este subiectul educaţiei). 
Metodele moderne, bazate în special pe învăţarea prin cooperare, trebuie implementate tot mai mult. 
Dintre aceste metode menţionăm: Metoda predării/învăţării reciproce, Tehnica mozaicului,  Metoda 
“schimbă perechea”, Tehnica “pălăriilor gânditoare”, Metoda cubului,Turul galeriei etc. 
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O menţiune specială facem pentru metoda învăţării asistate de calculator (IAC) care are deja o 
oarecare vechime dar se modernizează continuu aşa că poate fi o bună punte de legătură între cele 
două categorii menţionate. 

       
IV. Modernizarea obiectivelor şi competenţelor 
Obiectivele didactice – exprimă dezideratele urmărite de către profesori şi de către beneficiarii 
sistemului de educaţie. Ele se folosesc pentru proiectarea, derularea şi evaluarea activităţii din acest 
domeniu.  
Obiectivele cadru - sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Ele se referă la 
formarea unor capacităti şi atitudini generate de specificul disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai 
multor ani de studiu. Obiectivele cadru au o structură comună pentru toate disciplinele apartinând 
unei arii curriculare, şi au rolul de a asigura coerenţa în cadrul ariei curriculare. 
Obiectivele cadru pentru predarea/ănvăţarea fizicii sunt: 

 

OC1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor şi a metodelor specifice 
domeniului 

OC2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare, prin 
folosirea unor instrumente şi proceduri proprii fizicii 

OC3. Dezvoltarea capacităţilor de analiză şi de rezolvare de probleme 
OC4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul specific fizicii 

OC5. Formarea unei atitudini critice faţă de efectele ştiinţei asupra dezvoltării tehnologice şi 
sociale, precum şi a interesului faţă de protejarea mediului înconjurător 

Obiectivele de referinţă - sunt obiective care specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la finalul 
unui an de studiu şi urmăresc progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinte ale 
elevului de la un an de studiu la altul. Se clasifică în Obiective generale şi Obiective operaţionale. 
Obiectivele  generale în predarea/învăţarea fizicii sunt: 

OG1. Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii 
OG2. Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese fizice 
OG3. Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi aplicativ 
OG4. Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin modelare şi abstractizare 

OG5. Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice fizicii în 
scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii 

Obiectivele operaţionale se definesc la nivel de lecţie sau unitate de învăţare. 
Modernizarea obiectivelor se face pentru etape mai mari în funcţie de evoluţia societăţii şi în funcţie 
de solicitarea pieţei forţei de muncă. 
 
Competenţe urmărite pentru a fi dezvoltate prin educaţie 
1. Competenţele - reprezintă ansambluri structurate de cunoştinte, abilităţi/deprinderi şi atitudini. 
Competenţa are trei componente – componenta cognitivă, componenta aplicativă, componenta 
axiologică (de valorizare). 
Competenţele permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice 
unui anumit domeniu. Există competenţe pentru diferite profesii, activităţi sau preocupări (ex. 
Competenţele elevului, competenţele profesorului, competenţele managerului etc). 
Competenţele elevului se grupează în categorii care corespund etapelor de învăţare 
Etapele procesului de învăţare sunt: 
 E1. percepţia; 
 E2. interiorizarea;  
 E3. construirea de structuri mentale;  
 E4. transpunerea în limbaj;  
 E5. acomodarea internă;  
 E6. adaptarea externă. 
Categoriile de competenţe corelate cu etapele învăţării sunt: 

 
Competenţe de Receptare  care pot fi concretizate prin următoarele concepte operaţionale: 
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- identificarea de termeni, relaţii, procese  
- observarea unor fenomene, procese  
- perceperea unor relaţii, conexiuni  
- nominalizarea unor concepte  
- culegerea de date din surse variate  
- definirea unor concepte.  

Competenţe de Prelucrare primară (a datelor), care pot fi concretizate prin următoarele concepte 
operaţionale: 

- compararea unor date, stabilirea unor relaţii  
- calcularea unor rezultate parţiale  
- clasificări de date  
- reprezentarea unor date  
- sortarea-discriminarea  
- investigarea, descoperirea, explorarea  
- experimentare.  

Competenţe de Algoritmizare, care pot fi concretizate prin următoarele concepte operaţionale: 
- reducerea la o schemă sau model  
- anticiparea unor rezultate  
- reprezentarea datelor  
- remarcarea unor invarianţi  
- rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare.  

Competenţe de Exprimare, care pot fi concretizate prin următoarele concepte operaţionale: 
- descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene  
- generarea de idei  
- argumentarea unor enunţuri,  
- demonstrarea.  

Competenţe de Prelucrare secundară (a rezultatelor), care pot fi concretizate prin următoarele 
concepte operaţionale: 

- compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii  
- calcularea, evaluarea unor rezultate  
- interpretarea rezultatelor  
- analiza de situaţii  
- elaborarea de strategii  
- relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentare şi obiect.  

Competenţe de Transfer, care pot fi concretizate prin următoarele concepte operaţionale:  
- aplicarea în alte domenii  
- generalizarea şi particularizarea  
- integrarea unor domenii  
- verificarea unor rezultate  
- optimizarea unor rezultate  
- transpunerea într-o altă sferă  
- negocierea  
- realizarea de conexiuni între rezultate  
- adaptarea şi adecvarea la context.  

 
2. Competenţele generale. Grupe de competenţe prevăzute de reforma învăţământului: 

a) Competenţe de comunicare în limba maternă şi în limbi de circulaţie internaţională; 
b) Competenţe fundamentale de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
c) Competenţe digitale (de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaşterea şi rezolvarea de 
probleme); 
d) Competenţe axiologice (ca set de cunoştinţe şi valori necesare pentru participarea activă şi 
responsabilă la viaţa socială); 
e) Competenţe sociale şi civice; 
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f) Competenţe antreprenoriale; 
g) Competenţe de expresie culturală; 
h) Competenţe de a învăţa să înveţi. 

3. Competenţele cadru - se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învăţământului 
liceal. Ele au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic 
către achiziţiile finale dobândite de elev prin învatare. 
4. Competenţele specifice - se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an 
şcolar. Ele sunt derivate din competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. 
Competenţele specifice se asociază prin programa analitică cu unităti de continut.  
Competenţele specifice şi conţinuturile constituie nucleul funcţional al programei şcolare, definit 
pentru fiecare an de studiu.. 
5. Valorile şi atitudinile – constau în finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei.  
 
Competenţele-cheie sau Competenţele-cadru urmărite în procesul de predare/învăţare a fizicii 
sunt: 

CC1. Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionării 
şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi 

CC2. Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică 
CC3. Comunicarea în limbajul specific fizicii 
CC4. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurator 

 
O categorie foarte importantă practic de competenţe sunt competenţele de evaluat. Acestea sunt 
detalieri ale competenţelor specifice. Ele se folosesc pentru evaluarea procesului didactic la nivel de 
lecţie sau de secvenţă de lecţie.  
Proiectarea procesullui didactic precum şi restructurarea sistemului de învăţământ axate pe 
dezvoltarea şi evaluarea competenţelor sunt aspecte importante din procesul de 
modernizare/reformare a învăţământului şi activităţilor educaţionale. 
 
V. Modernizarea tehnologiilor didactice  
Strategiile didactice  sunt ansambluri structurate care conţin: metode şi tehnici de predare, metode şi 
tehnici de evaluare, resursele folosite în procesul de predare/învăţare. 
Tehnologiile didactice constau în ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor, operaţiilor etc. 
folosite în procesul didactic, vizând predarea, învăţarea şi evaluarea. 
În rezumat observăm că strategiile didactice conţin tehnologiile didactice (concepţii, metode, proiecte 
etc) şi resursele folosite în procesul didactic. 
Bineînţeles că în procesul de modernizare aspectele menţionate mai sus trebuie avute în prim planul 
atenţiei. Una dintre măsurile de modernizare şi reformă a procesului de învăţământ din România a 
fost trecerea la proiectarea şi derularea activităţii didactice axată pe competenţele pe care trebuie să 
le obţină elevul. În prezent preocuparea psihopedagogilor şi educatorilor este de a crea un sistem 
operaţional de urmărire şi evaluare a realizării competenţelor şi de evidenţiere a progresului elevului 
pe această direcţie. S-a conceput setul de Competenţe generale, setul de Competenţe cadru, setul 
de Competenţe specifice iar în prezent se accentuează necesitatea de a se detalia Competenţele 
specifice în Competenţe de evaluat pe etape ale învăţării. 
 
VI. Modernizarea infrastructurilor 
Infrastructurile şcolare, dotările cum le numim în mod curent, sunt foarte importante pentru derularea 
procesului instructiv-educativ. Modernizarea lor este cea mai vizibilă şi creeează premise suport 
pentru modernizarea celorlalte componente. Din acest punct de vedere trebuie să ne preocupăm 
permanent de modernizarea laboratorului de fizică (mobilier, instalaţii aferente, funcţionalitate), 
modernizarea dotărilor cu aparatură didactică de specialitate (aparatură nouă, modernă, 
aparatură bazată pe achiziţia de date – corelată cu dotările IT), modernizarea aparaturii audio-
video (video proiectoare, telecomenzi, camere foto şi video, materiale aferente – casete, CD-uri, 
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DVD-uri), modernizarea softurilor educaţionale (cele mai recente producţii AEL, Softwin sau alte 
producţii). 
 
VII. Modernizarea programului şi modalităţilor de lucru cu elevii 
Această componentă oferă cele mai facile modalităţi de modernizare fiind la discreţia grupului 
profesor-elevi. Lucrul cu elevii se poate desfăşura în două situaţii: activitatea în şcoală (activitatea la 
clasă, activitatea after school, cercuri ştiinţifice, sportive şi artistice, consultaţii şi meditaţii) şi 
activitatea în afara şcolii (excursii, vizite, vizionări, sesiuni de comunicări, concursuri etc). Bineînţeles 
că fiecare tip de activitate cu elevii poate fi modernizată într-o oarecare măsură. Prima opţiune 
asupra modernizării programului de lucru este diversificarea modalităţilor de lucru. În continuarea 
prezint câteva idei moderne privind activităţile cu elevii. 
În cadrul activităţii la clasă – putem moderniza procesul didactic prin: 

- abordarea mai elastică a structurii lecţiei; 
- abordarea diferenţiată a elevilor; 
- stimularea şi activizarea elevilor; 
- creşterea nivelului de spectaculozitate şi implicit atractivitate a lecţiei. 

În cadrul activităţii la cerc – putem moderniza procesul didactic prin: 
- abordarea de teme în extensie sau a unor teme de excelenţă; 
- realizarea unor lucrări experimentale speciale; 
- pregătirea pentru sesiuni de  comunicări ştiinţifice sau/şi pentru concursuri şcolare; 
- colaborarea mai directă şi apropiată cu elevii.  

Un aspect esenţial în demersul de modernizare a învăţământului şi eduaţiei în general îl constituie 
comunicarea. Modalităţile de comunicare s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. În context 
propun o modernizare accentuată a comunicării cu elevii. Această modernizare se poate face prin 
diferite modalităţii de la modernizarea discuţiei libere, la modernizarea discursului la clasă, până la 
comunicarea electronică.  
Comunicarea prin internet cu elevii ne oferă posibilităţi foarte bune pentru modernizarea 
comunicării şi implicit pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ, vizând: 

- îndrumare şi sprijin în învăţare, pentru un grup de elevi sau pentru un singur elev; 
- programarea unor activităţi; 
- activităţi de eLearning prin utilizarea tehnologiilor multimedia şi a Internetului pentru 

îmbunătăţirea calităţii învăţării prin facilitarea accesului la resurse şi servicii; 
- colaborarea şi schimbul de informaţii, materiale documentare şi experienţe între elevi şi 

profesori respectiv între elevi şi elevi. 
 
VIII. Modernizarea profesorului   
O verigă foarte importantă în sistemul şi procesul de educaţie este profesorul. Din acest motiv 
susţin că acesta trebuie să fie dispus să se modernizeze prima dată şi să antreneze 
modernizarea celorlalte componente. 
În continuare prezint câteva aşteptări pe care societatea le are de la un profesor modern: 

- profesorul trebuie să fie expert în una sau două discipline de specialitate; 
- profesorul trebuie să aibă abilitatea de a funcţiona ca parte a unei clase care învaţă; 
- profesorul trebuie să aibă capacitatea lui de a se forma (perfecţiona) continuu în domeniul 

de specialitate sau în alte domenii; 
- profesorul trebuie să aibă încredere în sine şi în competenţele sale profesionale; 
- profesorul trebuie să aibă capacităţi şi experienţă de prevenire sau/şi de gestionare a  

situaţiilor critice, tensionale sau conflictuale, cu colegii, cu elevii, cu părinţii etc; 
- profesorul trebuie să aibă nu doar cunoştinţe şi competenţe profesionale ci şi atitudini, 

valori, etos şi în general o conştiinţă profesională; 
- profesorul trebuie să fie capabil să lucreze în condiţii de acumulare de tensiune, presiune,  

concentrare, stress; 
- profesorul trebuie să fie capabil de a se adapta la diversitatea elevilor. 
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Competenţele profesorului - reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi/abilităţi 
dobândite prin învăţare şi experienţă care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme 
caracteristice domeniului/sistemului şi respectiv procesului instructiv - educativ. 
Competenţele profesorului modern se fundamentează pe următoarele principii care exprimă 
concepţia asupra conţinutului specific al profesiei didactice: 
P1. Profesorul trebuie să fie un bun cunoscător al disciplinei şi didacticii disciplinei pe care o predă; 
P2. Profesorul trebuie să cunoască elevul şi să-l asiste în propria dezvoltare; 
P3. Profesorul trebuie să fie membru activ al comunităţii; 
P4. Profesorul trebuie să aibă o atitudine reflexivă; 
P5. Profesorul trebuie să fie un promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul 
educaţional al societăţii. 
Competenţele unui profesor, în viziune modernă, trebuie să fie foarte multe şi foarte diverse. Din 
acest motiv s-au grupat în opt categorii de competenţe, după cum urmează:  

C1. Competenţe ştiinţifice de specialitate; 
C2. Competenţe metodologice; 
C3. Competenţe organizatorice şi administrative; 
C4. Competenţe de comportare, comunicare şi relaţionare; 
C5. Competenţe de evaluare a elevilor; 
C6. Competenţe  psiho-sociale; 
C7. Competenţe tehnice şi tehnologice; 
C8. Competenţe de management al carierei. 

Şi numai din această enumerare ne dăm seama de complexitatea dar şi de importanţa socială a 
activităţii profesorilor. 
 
Competenţele unui profesor performant 
Profesorii de performanţă au câteva competenţe şi desfăşoară câteva activităţi deosebite de ale 
celorlalţi profesori, cum ar fi: 

  au experienţe şi capacităţi ştiinţifice deosebite; 
  deţin şi gestionează cunoştinţe de specialitate mai mari, mai variate şi mai profunde; 
  au deprinderi/abilităţi de aplicare în practica socială a cunoştinţelor teoretice; 
  au deschidere intelectuală şi culturală mai mare; au capacităţi de extrapolare şi integrare a 

cunoştinţelor la nivel inter, multi, trans-disciplinar; 
  au deprinderi de a crea şi realizează noi curricula;  
  dezvoltă la elevi abilităţi, cunoştinţe, concepte şi performanţe înalte; 
  îşi adaptează acţiunile la nivelul de interese şi abilităţi al elevilor dotaţi sau foarte dotaţi, cu 

mare uşurinţă şi plăcere; 
  aceşti educatori utilizează o gamă largă de strategii, metode şi resurse adecvate;  
  ştiu cum să joace diferite roluri în viaţa elevilor; 
  utilizează diferite strategii, metode,  resurse şi materiale media;  
  îi observă şi îi evaluează pe elevi în timpul activităţilor din clasă, cu mare atenţie, interes şi 

implicare; 
  folosesc membrii şi resursele comunităţii ca resurse de învăţare şi implică părinţii şi familia, 

ca parteneri, în dezvoltarea totală a elevilor;  
  răspund creativ provocării vieţii şcolare; 
  reflectează asupra propriei performanţe în lumina progresului elevilor;  
  sunt foarte interesaţi de opinia colegilor şi a părinţilor şi se gândesc la direcţiile, opţiunile lor şi 

la consecinţele acestora.  
Tot pe linia modernizării procesului şi sistemului de învăţământ din România, în scopul creşterii 
preciziei, obiectivităţii şi operativităţii s-a creat un sistem de evaluare a competenţelor profesorilor prin 
activităţi şi rezultate. Activităţile/execuţiile şi atitudinile concrete, esenţiale, care trebuie să 
demonstreze existenţa competenţelor didactice şi nivelul acestor competenţe sunt:  

1. profesorul stabileşte cu claritate obiectivele educative şi performanţele aşteptate şi le 
prezintă/comunică elevilor;  

 
Sesiune de comunicări Cygnus/Evrika! 

Tulcea 2010 
6/10 

 
Autor: Prof. Titu Mastan / Braşov 

 
 



DIRECŢII  PRIVIND  MODERNIZAREA  PREDĂRII/ÎNVĂŢĂRII  FIZICII 

2. profesorul identifică şi concepe activităţi de învăţare relevante şi eficiente;  
3. profesorul creează şi menţine în sala de clasă un climat de lucru care favorizează învăţarea, 

motivaţia intrinsecă a învăţării şi dorinţa elevilor de a realiza sarcinile de lucru;  
4. profesorul dovedeşte o serie de competenţe de management al clasei (aranjarea mediului 

fizic al clasei, înlesnirea interacţiunii dintre profesori şi elevi, crearea unei atmosfere de lucru 
destinse, încurajarea elevilor de a se autocontrola, tratarea pedagogică corectă a manifestărilor de 
indisciplină);  

5. profesorul  oferă elevilor o structură de lucru, un algoritm, care să ghideze desfăşurarea unei 
activităţi de învăţare optimă;  

6. profesorul manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor prin alegerea de 
strategii de instruire, de materiale de învăţare adecvate vârstei, pregătirii anterioare, valorilor culturale 
şi nevoilor individuale de educaţie ale elevilor; 

7. profesorul încurajează interacţiunea şi incluziunea socială a elevilor;  
8. profesorul înlesneşte elevilor prelucrarea/procesarea intelectuală a informaţiilor pe baza unor 

procese cognitive specifice;  
9. profesorul îi ajută pe elevi să stăpânească esenţialul, prin esenţializare; 
10. propune activităţi de învăţare/intelectuale adecvate în scopul favorizării fixării de durată a 

informaţiei şi experienţelor esenţiale;  
11. profesorul oferă elevilor sarcini de lucru provocatoare, interesante, de natură să stimuleze 

dezvoltarea lor intelectuală, creativitatea, diversitatea şi originalitatea, 
12. realizează o continuă monitorizare a progresului şcolar al elevilor în scopul realizării 

obiectivelor propuse; 
13. profesorul se caracterizează prin responsabilitate, spirit metodic şi acţiuni sistematice 

novatoare; 
14. profesorul dovedeşte o etică profesională exemplară; 
15. profesorul este deschis/disponibil faţă de cerinţele de a se autoperfecţiona/forma continuu.  

 
IX. Modernizarea predării/învăţării fizicii prin informatizare 
1. Informatizarea constă în folosirea informaticii în rezolvarea unor probleme, implicit dotarea cu 
mijloace informatice adecvate. 
2. Folosirea informatizării în procesul didactic, la fizică 
Principalele direcţii pe care se poate folosi informatica în procesul de predare/învăţare/evaluare a 
fizicii sunt: editarea materialelor, prelucrarea datelor experimentale, crearea şi gestionarea unor 
baze de date, crearea şi realizarea de prezentări PPT, crearea şi gestionarea de colecţii de 
materiale aferente procesului didactic, învăţarea informatizată (IAC), simularea unor fenomene şi 
sisteme fizice, utilizarea sistemelor de achiziţie de date etc 

 

[ (vx )]LF q E B= + 1

1

n

i i
i

cm n

i
i

m r
r

m

=

=

=
∑

∑

( , , )
V

m

V

x y z dxdydz

dxdydz

ρ
ρ =

∫∫∫

∫∫∫

Editarea materialelor:  
a. editarea de texte: lecţii, documente ale cadrelor didactice, documente ale catedrei, proiecte 
etc. Principalele editoare de texte propuse sunt Word/Office 2003 sau Word/Office 2007, Latex. 
b. editarea de simboluri speciale. Pentru aceasta se pot folosi editoarele obişnuite. Iată mai 
jos câteva exemple de caractere şi simboluri mai deosebite utile pentru redactarea 
documentelor ştiinţifice 

Σ, Ω, Δ, ψ, φ, χ, δ, λ, υ, ∼, ©. 
 

c. editarea de formule specifice. În acest scop se pot folosi facilităţile  Insert equation/Word 
2003, 2007, editorul special Math Type 6.0,  editoarele de formule de matematică, fizică,  
chimie din grupul de utilitare AEL. Mai jos se prezintă trei variante de formule editate cu Math 
Type 6.0. 
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d. editarea de desene. Aceasta este una dintre cele mai delicate probleme privind 
redactarea de documente cu conţinut ştiinţific. Pentru rezolvarea acestei probleme se pot 
folosi editoarele Word (cu operaţii mai dificile şi rezultate modeste), Visio (utilitar 
specializat). Mai jos se prezintă două exemple de scheme realizate de autorul acestei 
lucrări cu ajutorul aplicaţiei Visio 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 R1

E3

R3

E2 R2

R4

A

B C

2.2  Prelucrarea datelor experimentale. Principalele aplicaţii sunt: stocarea datelor (de obicei în 
tabele), efectuarea de calcule prin aplicarea unor formule, analiza datelor (calculul erorilor, 
evidenţierea trendurilor, analize statistice etc), reprezentarea grafică. Pentru aceasta se pot folosi 
aplicaţiile EXCEL, ORIGIN, MATHCAD, LAB VIEW etc.   
În exemplele de mai jos se prezintă reprezentări grafice în Mathcad, Excel şi Lab View. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 Realizarea şi gestionarea bazelor de date. În aceste baze de date se pot stoca: date 
experimentale, constante fizice,  constante fizice universale,  evidenţa şi gestiunea materialului 
didactic, evidenţa şi gestiunea datelor despre elevi, profesori/catedră etc. 
Aplicaţiile care ne permit rezultate foarte bune  şi o utilizare destul de uşoară sunt EXCELL, ACCES, 
FOX PRO. În imaginnea de mai jos se prezintă o secvenţă de baze de date conţinând applets-uri 
pentru fizică. Baza de date se poate sorta după capitol, clasă, categoria de applet etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.4  Prezentări PPT. Se pot folosi pentru: lecţii curente, lecţii de recapitulare şi sinteze, lecţii cu 
animaţii, sunete, clipuri, filme. O aplicaţie foarte interesantă este pentru integrarea 
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experimentului real sau virtual în lecţie. În acest context se pot realiza link-uri din prezentare 
către alte secvenţe de lecţie. Se realizează cu deja binecunoscutul POWER POINT. 
2.5 Realizarea şi gestionarea colecţiilor . Colecţiile pot cuprinde: probleme, teste, scheme şi 
imagini, materiale documentare, filme didactice sau de ilustrare. Se pot realiza în foldere 
obişnuite sau în arhive sub Windows sau cu aplicaţiile ADOBE ACROBAT (*.pdf), ARHIVARE 
(*.zip, *.rar) 
2.6 Învăţarea informatizată. Cea mai bună şi simplă soluţie este folosirea AEL unde există 
resurse foarte multe şi de bună calitate. 
2.7 Simularea unor fenomene. Se poate face cu AEL, colecţii de applets-uri, limbaje de programare 

pentru simulare (ex. LabView, Crocodile Clips, Multisim, Modellus etc).  În imaginea de mai jos se 
prezintă simularea unui generator de semnale şi respectiv rezonanţa unui circuit RLC serie / Lab 
View. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Sisteme de achiziţie de date 
Concepţia generală a unui sistem de achiziţie de date este schematizată mai jos: 
 

 

 
 
 
Ca exemple de sisteme de achiziţie de date utile şi accesibile în învăţăm\ntul preuniversitar vă 
propun Multilab/Fourier , Lab Pro 3 / Vernier , NI-USB 6008/6009 / National Instruments. Pentru 
exemplificare prezint mai jos câte o imagine cu fiecare sistem propus. În fiecare imagine apare 
sistemul de achiziţie şi datele rezultate prin achiziţie şi prelucrare. 
 
Ex. 1. Multilab + set senzori 
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         Ex. 2. Lab Pro 3 + set senzori Vernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ex. 3. NI DAQ USB 6009 + LABVIEW + Signal Express + set senzori Vernier 
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