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NOT  DE PREZENTARE 
 

În cadrul modific rilor structurale ce au avut loc în ultimii ani în ara noastr  s-a 

eviden iat şi necesitatea reconstruc iei înv mântului românesc pe baze noi. Ca o 
component  a acestui proces social, în ansamblul sistemului de valori a fost promovat  şi 
pedagogia Waldorf, ca alternativ  educa ional . 

Prezenta program  ine cont atât de Curriculumul şcolar pentru clasele IX – XII 
elaborat de Consiliul Na ional pentru Curriculum, cât şi de recomand rile de program  
pentru Şcolile Waldorf. 

Abordarea disciplinei „Fizic “ în liceu are în vedere în elegerea atât a legilor naturii 
- pornind de la fenomenele fizice şi de la teoriile ştiin ifice corespunz toare - cât şi a 
aplic rii/implic rii acestora în cadrul civilza iei umane. Curriculum-ul de fizic  vizeaz   în 
acelaşi timp rela ia cu celelalte ştiin e ale naturii. Totodat  se urm reşte crearea unui cadru 
pedagogic adecvat, în aşa fel ca elevii - printr-o autoevaluare realist  - s -şi poat  
descoperi şi valorifica propriile disponibilit i intelectuale şi afective, s -şi dezvolte o 
personalitate autonom  şi creativ  în scopul unei integr ri sociale şi profesionale optime.  

Scopurile de mai sus pot fi atinse printr-o judicioas  elaborare a demersului 
pedagogic la care, pe scurt, s-ar putea lua drept motto un principiu enun at de întemeietorul 
pedagogiei Waldorf, Rudolf Steiner: „Dac  undeva în univers apare un proces, la acesta 
trebuie s  deosebim: cursul lui exterior (în spa iu şi timp) şi legitatea lui interioar “. 

Demersul epistemologic care poate fi astfel procesualizat permite accesul profund la 

realitatea lumii fizice prin intercorelarea a doi factori de baz : experimentul şi valorificarea 
cognitiv  a rezultatului experimental. Se impune deci o abordare exemplar  a fenomenelor 

fizice şi o eviden iere a aspectelor calitative şi cantitative ale acestora, urm rindu-se a se 

dezvolta la elevi: a) atitudinea de a privi din punct de vedere cauzal lumea şi b) un mod de 
gândire calitativ , capabil  s  integreze omul în rela ia lui cu lumea (natura/societatea). 

Programa îşi propune s  nu îngr deasc  libertatea profesorului de a alege sau 
organiza activit ile de înv are. Acesta are libertatea de a: 
- schimba ordinea parcurgerii temelor în cadrul unui capitol sau a capitolelor între 

ele;  

- prezenta într-o form  util  (f r  o tratare exhaustiv ) elementele suport de 
matematic ;  

- realiza în cadrul orelor de CDŞ un studiu aprofundat al programei şcolare prin 
rezolvare de probleme şi/sau studiu experimental.  

 

Programa are urm toarele componente:  

- Not  de prezentare 

- Obiective cadru 

- Obiective de referin  şi activit i de înv are 

- Lista lucr rilor de laborator op ionale 

- Sugestii metodologice 

- Bibliografie 
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OBIECTIVE CADRU 

 

1. Cunoaşterea şi în elegerea termenilor şi a conceptelor specifice domeniului 

fizicii. 

 

2. Dezvoltarea capacit ii de explorare/investigare a realit ii şi de experimentare 
prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii fizicii. 

 

3. Dezvoltarea capacit iilor de analiz  şi de rezolvare de probleme utilizând 
competen ele cognitive dobândite prin studiul fizicii. 

 

4. Dezvoltarea capacit ii de comunicare, utilizând limbajul specific fizicii. 
 

5. Formarea unor valori şi atitudini referitoare la impactul fizicii asupra naturii şi 
societ ii, inând cont şi de dezvoltarea istoric  a fizicii şi de biografia unor 
personalit i care au contribuit la dezvoltarea acesteia. 
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OBIECTIVE DE REFERIN  ŞI ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

 

 
 1. Cunoaşterea şi în elegerea termenilor şi a conceptelor specifice domeniului 
fizicii. 

 

 
OBIECTIVE DE REFERIN  

 

 

La sfârşitul clasei a IX-a elevii vor fi 

capabili: 

 

1.1 s  observe şi s  descrie sisteme 
termodinamice, sisteme electrice şi 
electromagnetice întâlnite în via a 
cotidian . 
 

1.2 s  recunoasc  fenomene 
termice, electrice şi electromagnetice 
şi s  defineasc  m rimile lor 
caracteristice. 

 

 

 

 SUGESTII DE ACTIVIT I DE 
ÎNV ARE 

 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomand  
urm toarele activit i: 
 

- identificarea caracteristicilor definitorii ale 

sistemelor termodinamice, electrice şi 
electromagnetice (mecanisme, construc ii, 
vehicule etc.); 

 

- vizionarea de filme, diapozitive etc.; 

 

- discutarea unor fenomene: vacuum, 

mişcare termic , interac iuni termice şi 
electromagnetice; 

 

- identificarea şi descrierea unor m rimi 
fizice: c ldur , temperatur , presiune, lucru 
mecanic, energie intern , intensitate a 
curentului electric, tensiune electric , 
tensiune electromotoare, rezisten  electric ; 
 

- stabilirea diferen elor dintre gazele reale şi 
modelul gazului ideal; 

 

- studierea comparativ  a circuitelor 
electrice ideale şi reale. 
 



Fizică  clasa a IX-a 5 Alternativa Educaţională Waldorf 

 

2. Dezvoltarea capacit ilor de explorare / investigare a lumii fizice şi de 
experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii fizicii. 

 
OBIECTIVE DE REFERIN  

 

 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevii vor fi 

capabili: 

 

2.1 s  descrie, în desf şurarea lor, 
experimentele care pun în eviden  
fenomene termice, electrice şi 
electromagnetice şi aparatura 
experimental  folosit . 
 

2.2 s  utilizeze corect şi în 
siguran  aparatura de laborator. 
 

2.3 s  utilizeze unele modalit i 
simple de prelucrare a datelor rezultate 

din experimentele efectuate. 

 

2.4  s  identifice aplica ii ale 
experimentelor discutate sau efectuate. 

 SUGESTII DE ACTIVIT I DE 
ÎNV ARE 

 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomand  
urm toarele activit i: 
 

- efectuarea experimentelor care pun în 

eviden  vacuum-ul (semisferele de 

Magdeburg, clopotul de vid), fierberea la 

sub şi suprapresiune, turbina de vapori, 
efecte ale curentului electric, microfonul cu 

c rbune, releul şi soneria electric , 
generatorul electric, circuitul simplu 

telefonic. 

 

- observarea func ion rii unor motoare 
termice pe baza unor modele. 

 

- utilizarea unor instrumente de m sur  şi 
control (termometru, manometru, 

ampermetru, voltmetru). 

 

- realizarea unor m sur ri fizice (dependen a 
presiune-temperatur  la oala lui Papin, 

verificarea legii lui Ohm pentru o por iune 
de circuit). 

 

-realizarea unor tabele şi reprezent ri grafice 
şi interpretarea acestora. 
 

-discutarea factorilor de eroare în 

interpretarea datelor şi aprecierea influen ei 
lor. 

 

-estimarea ordinului de m rime al 
rezultatelor m sur torilor fizice. 
 

-discutarea dezvolt rii istorice a maşinii cu 
vapori şi a motoarelor termice. 
 

-prezentarea principiilor de baz  a 
func ion rii unor aparate electrice de 
m sur . 
-discutarea unor tehnici de comunica ie. 
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 3. Dezvoltarea capacit ilor de analiz  şi de rezolvare de probleme utilizând 
competen ele cognitive dobândite prin studiul fizicii. 

 
OBIECTIVE DE REFERIN  

 

 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevii vor fi 

capabili: 

 

 

3.1 s  rezolve probleme specifice, 
utilizând modelarea fizic  şi 
matematic  a fenomenelor studiate. 
 

3.2 s  rezolve analitic sau literal 
probleme legate de temele studiate. 

 

3.3 s  realizeze transferul de 
cunoştin e din alte domenii şi s  le 
aplice în studiul fenomenelor 

termodinamice şi electromagnitice. 

 SUGESTII DE ACTIVIT I DE 
ÎNV ARE 

 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomand  
urm toarele activit i: 
 

 

- calcularea unor m rimi termodinamice şi 
electrice, folosind ecua iile şi legile 
studiate; 

 

- calcularea energiei electrice consumate în 

gospod rie; 
 

- folosirea unor algoritmi de rezolvare a 

diferite tipuri de probleme; 

 

- efectuarea unor exerci ii de transformare a 
unit ilor de m sur ; 
 

- interpretarea rezultatelor unei probleme, 

din punct de vedere fizic; 

 

- utilizarea cunoştin elor specifice altor 

ştiin e pentru în elegerea unor fenomene 
fizice (mişcare termic , echilibru termic, 
transform rile gazelor, generarea 
electricit ii, tensiunea electromotoare, 
fenomene de induc ie electromagnetic ); 
 

- elaborarea unui referat propriu pe baza 

tematicii studiate. 
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 4. Dezvoltarea capacit ilor de comunicare utilizând limbajul specific fizicii. 
 

OBIECTIVE DE REFERIN  

 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevii vor fi 

capabili: 
 

4.1 s  formuleze corect şi sugestiv 
observa iile şi concluziile ştiin ifice 
ale experimentelor de termodinamic  
şi electrotehnic . 
 

4.2 s -şi asume roluri diferite în 
activit i de grup. 

 SUGESTII DE ACTIVIT I DE 
ÎNV ARE 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomand  
urm toarele activit i: 
 

- utilizarea corect  şi creativ  a caietului de 

epoc ; 
 

- utilizarea elementelor mutimedia (desene, 

fotografii, publica ii) în prezentarea 
rezultatelor; 
 

- consultarea unor surse de informa ii din 
domeniile conexe (chimie, biologie etc.); 
 

- proiectarea şi realizarea unor experimente 
în cadrul unui grup; 
 

- realizarea, sus inerea şi dezbaterea unor 
proiecte (referate). 

 

 5. Formarea unor valori şi atitudini referitoare la impactul fizicii asupra naturii şi 
societ ii, inând cont şi de dezvoltarea istoric  a fizicii şi de biografia unor personalit i 

care au contribuit la dezvoltarea acesteia. 
 

OBIECTIVE DE REFERIN  

 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevii vor fi 

capabili: 
 

5.1  s  comenteze consecin ele 
aplic rii fenomenelor studiate asupra 
realit ii cotidiene. 
 

5.2  s  argumenteze, de pe pozi ii 
diferite, necesitatea interven iei în 
mediul natural şi social a diferitelor 
tipuri de tehnologii din domeniul 

termodinamic şi electrotehnic. 
 

5.3  s  cunoasc  aportul unor mari 
personalit i la dezvoltarea 
termodinamicii şi electrotehnicii. 
 

 SUGESTII DE ACTIVIT I DE 
ÎNV ARE 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomand  
urm toarele activit i: 
 

-  discutarea impactului aplica iilor unor 
teorii fizice; 
 

- discutarea normelor de protec ie 
individual  şi a mediului; 
 

- discutarea impactului social al dezvolt rii 
maşinilor termice şi a dezvolt rii tehnicilor 
de comunica ie; 
 

- realizarea unor anchete şi ac iuni de 
documentare privind efectele folosirii pe 

scar  industrial  a unor fenomene fizice; 
 

- utilizarea unor surse de informare variate 

în selectarea elementelor biografice esen iale 
activit ii unor fizicieni (Papin, Watt, 

Faraday, Edison, Siemens). 
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CON INUTURILE ÎNV RII 

 

1. No iuni termodinamice 
M rimi fizice termodinamice (c ldur , temperatur , presiune) 
Vacuum şi presiune atmosferic  

 

2. Termotehnica 

Fenomene termice (fierberea la supra şi subpresiune) 
Dezvoltarea istoric  a maşinii cu vapori (Papin, Newcomen şi Watt) 
Motoare termice (Otto, Diesel, Stirling) 

Elemente biografice (Papin şi Watt) 
 

3. Modelul gazului ideal 
Sistem termodinamic. Exemple. Gaz ideal 

Transform ri particulare (izoterm , izobar , izocor ) 
Ecua ii de stare (termic  şi caloric ) 
 

4. Principiile termodinamicii 
Lucrul mecanic în termodinamic . Aplica ii la transform rile simple ale gazului perfect 
Energia intern . C ldura  
Coeficien i calorici 
Principiul I. Aplica ii (frigiderul şi pompa de c ldur ) 
 

5. Electricitate 

Circuit electric. M rimi fizice electrice 

Legea lui Ohm. Aplica ii (microfonul cu c rbune) 
Re ele electrice. Legile lui Kirchhoff 
Rezisten a electric . Cuplarea rezistoarelor 
Energia şi puterea electric   
 

6. Electrotehnic  
Efectele curentului electric 

Induc ia electromagnetic  

Aplica ii ale curentului electric (transformatorul, motorul şi generatorul electric, 
microfonul dinamic) 

Tehnici de comunica ie. 
Elemente biografice (Faraday, Siemens etc.) 
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LUCR RI DE LABORATOR OP IONALE 

 

Semisferele din Magdeburg. 

Clopotul de vid. 

Oala lui Papin. 

Fierberea la subpresiune. 

Maşina simpl  cu aburi a lui Papin. 
Observarea func ion rii unui motor termic pe baza unui model. 
Principalele efecte ale curentului electric (experiment sintetic) 

Efectul fiziologic al curentului electric. 

M surarea rezisten ei electrice a unui rezistor. 
Verificarea legii lui Ohm pentru o por iune de circuit.  
Microfonul cu c rbune. 
Experimente de eviden iere a fenomenului de induc ie electromagnetic . 
Transformatorul. 

Generatorul electric. 

Microfonul dinamic. 

Circuit simplu telefonic. 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

inând cont de specificul activitatii de predare în şcoala Waldorf trebuie precizat c  
fizica este o discipin  care apar ine învăţământului principal, iar ca form  didactic  predarea 
se va efectua în epoci de trei sau patru s pt mâni, profesorul având la dispozi ie şi un num r 
de ore de specialitate în func ie de planul de epoci şi de orarul clasei respective. 
 

Se recomand  ca demersul pentru fiecare unitate de con inut s  in  cont de urm toarele 
etape:  
a)  Se va porni de la experiment, acesta fiind efectuat c tre sfârşitul orei de înv mânt 

principal. Elevii îşi trec în caietul de notiţe elementele esen iale. 
b)  Elevii vor avea - printre altele - ca tem  pentru acas  redarea în caietul de epocă, sub 

form  de text şi imagine, întreaga secven  din procesul de înv mânt referitoare la 
experimentul respectiv. Descrierea experimentului trebuie s  fie exact , nuan at  şi cât mai 
complet . Ea va con ine: denumirea materialelor/obiectelor utilizate, montajul 
experimental, desf şurarea experimentului şi rezulatele ob inute. De la caz la caz se poate 
cere deja şi prezentarea unei explica ii ştiin ifice. 

c)  În zilele urm toare are loc discutarea/evaluarea rezultatelor experimentale, 
corelarea/ordonarea cognitiv  a fenomenelor şi descoperirea legit ilor. Pentru exprimarea 
legit ilor se apeleaz  tot mai mult, pe parcursul epocii şi de la an la an, la formul ri 
matematice. 

Deşi aspectul de interdisciplinaritate joac  un rol important, ca un principiu de baz  se 
va avea în vedere ca disciplina „Fizic “ s  nu-şi piard  identitatea devenind un apendice al 
orelor de matematic , filozofie, sau educa ie tehnologic . Se va evita deci tratarea 
nefenomenologic : exclusiv -matematic  sub form  de formule sau modele, numai pe baz  de 
defini ii şi axiome abstracte, sau exclusiv tehnic . Se va c uta o îmbinare armonioas  a 
model rii fizice şi matematice cu demersul fenomenologic pe baza experimentelor prezentate. 

Prezentarea con inuturilor va insera dezvoltarea real istoric  din domeniul respectiv. 
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Evaluarea elevilor se va face prin cerin ele exersate la orele de fizic  şi prin teme date 
acestora pentru dobândirea respectivei competen e dup  precizarea duratei şi a baremului de 

notare. Pot fi evaluate capacit ile elevului de: 
 a descrie în mod exact şi cât mai complet fenomenele din experimentele prezentate; 
 a defini sau a recunoaşte fenomene fizice, m rimi fizice, unit i de m sur , legi, principii; 
 a descrie legi sau rela ii, indicând semnifica iile termenilor sau simbolurilor folosite; 
 a recunoaşte şi a caracteriza fenomene şi sisteme întâlnite în cotidian; 
 a reprezenta sau descrie (grafice, diagrame, dispozitive, modele, circuite, scheme bloc, 

metode experimentale, aplica ii ale legilor sau consecin ele fenomenelor); 
 a enumera caracteristicile unui model; 

 a g si coresponden e între dou  coloane care con in termeni din fizic ; 
 a rezolva analitic (literal sau numeric) probleme cu grade sc zute sau medii de dificultate; 
 a recunoaşte "adev rat/fals" în afirma ii sau termenii lips  din spa iile lacunare ale itemilor; 
 a analiza idealiz rile, neglij rile sau domeniul de aplicare al unui model; 
 a formula ipoteze sau concluzii legate de studiul unor fenomene; 

 a prezenta un referat pe baza temelor studiate; 

 a estima ordinul de m rime sau limitele naturale ale unor m rimi fizice; 
 a analiza şi a r spunde la cerin e de genul: explicarea unui proces sau a unui fenomen, 

func ionarea unui dispozitiv, precizarea rolului unui instrument sau aparat de m sur , a 
condi iilor necesare pentru evolu ia unui proces, realizarea de transferuri prin analogie a 
unor ra ionamente, compararea sau clasificarea unor fenomene, mişc ri sau interac iuni 
dup  diferite criterii alese, verificarea bilan ul energetic într-un proces fizic specificat, etc. 
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