
- 1 - 

 

 

FOLOSIREA METODELOR INTERACTIVE ÎN LECŢIILE DE FIZICA DIN GIMNAZIU 

 

Prof. Chimie- fizica  

Istrate Mihaela 

Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’ 

Localitatea  Târnaveni 

Judeţul Mureş 

 

,,Organizarea activitaţii şcolare, fie în formă frontala ori colectivă, fie în echipe sau 

individuală, reclamă în mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice’’ 

Ioan Cerghit                                

Metodele interactive pot fi instrumente pe care profesorii le  utilizează pentru ca lecţiile să 

devină mai interesante, să ajute elevii să realizeze judecăţi de valoare, să-i  sprijine în înţelegerea 

conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice in viaţa reală. 

Este foarte important în predarea fizicii si a chimiei ca elevii să conştientizeze faptul că 

aceste ştiinţe au aplicaţii practice in viaţa cotidiană. În acest sens am solicitat elevilor includerea 

în portofoliile personale care reprezinta instrumente de evaluare complementară, a temelor 

referitoare la ,,Aplicaţii ale fizicii şi chimiei in viaţa cotidiană’’. Aceste piese de portofoliu pot fi 

sub formă de eseuri, proiecte etc. Exemple de astfel de teme si aplicaţii sunt:  Vase comunicante- 

Indicatorul de nivel al unui cazan, închiderea hidraulica, indicatorul de nivel folosit în 

construcţii; Presiunea atmosferica- Cum se realizează prognoza meteo?; Presiunea hidrostatica- 

Scufundările submarine şi pericolele lor; Legea lui Arhimede- Linia de încărcare a vapoarelor; 

Aerostatele, baloanele cu aer cald; Electrizarea corpurilor- Fenomene electrice in atmosfera: 

fulgerul si trasnetul; Curentul electric- Electrocutarea etc. 

Un alt aspect foarte important este evidenţierea elementelor de interdisciplinaritate si 

transdisciplinaritate dintre discipline prin intermediul metodelor interactive, ceea ce dezvolta 

gândirea critica a elevilor.  

Gândirea critică este un proces complex care incepe cu asimilarea de cunoştinţe, cu 

dobândirea unor operaţii şi procedee mintale de procesare a informaţiilor, continuă cu formarea 

unor credinţe şi convingeri care fundamentează adoptarea unor decizii şi se finalizează prin 

manifestarea unor comportamente adaptive adecvate şi eficiente. Cu scopul dezvoltarii 
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creativităţii şi a gândirii critice a elevilor folosesc frecvent în lecţiile de fizică metode interactive 

dintre care o să exemplific câteva si modul lor de aplicare in activitaţi. 

La tema ,,Procedee de electrizare a corpurilor’’am folosit o îmbinare de metode 

tradiţionale şi metode moderne cum sunt: proiectul, investigaţia ştiinţifică, ştiu/ vreau să ştiu/ am 

învăţat, conversaţia euristică, experimentul frontal şi demonstrativ, problematizarea, 

descoperirea dirijată, ciorchinele,  jocul didactic. Scopul principal al activitaţii a fost investigarea 

şi descoperirea procedeelor de electrizare şi a situaţiilor în care întâlnim electrizarea în viaţa 

cotidiană, precum şi evidenţierea aspectelor de interdisciplinaritate.  Am anunţat tema cu câteva 

ore înainte şi am rugat elevii să investigheze electrizarea corpurilor şi să pregătească experimente 

simple prin care să evidenţieze acest fenomen şi aplicaţiile  în viaţa cotidiană. Investigaţia este o 

metodă fundamentală pentru cercetarea ştiinţifică. Demersul ştiinţific investigativ are însa 

similitudini frapante cu procesul de învaţare. Ea se concentrează pe o întrebare, problemă, 

fenomen si începe cu ceea ce elevii ştiu, angajându-i în căutarea răspunsurilor şi a explicaţiilor. 

Continuă cu relaţionarea rezultatelor cu cunoştinţe din domeniu conducând la aprofundarea 

înţelegerii şi la asumarea de către elevi a propriei învăţări. Se finalizează cu folosirea noii 

perspective dobândite pentru a aborda noi probleme şi a testa şi dezvolta explicaţiile obţinute 

pentru alte fenomene de interes. 

Ca materiale şi mijloace de învăţare am folosit baghete de plastic, materiale textile, bobiţe 

de polistiren, pendule electrostatice, electroscoape, maşina electrostatica Van de Graaf, baloane 

colorate, fişe de activitate experimentală, planşe, calculatorul.  Activitatea s-a desfăşurat frontal 

şi pe grupe de elevi. 

În etapa de evocare a lecţiei elevii au demonstrat că două baloane prin frecare se 

electrizează, de asemenea au demonstrat cum se pot rasfoi filele unei cărţi vechi prin folosirea 

unei baghete electrizate pentru a evita ruperea, au evidenţiat cum sarcinile electrice trec prin 

conductoare, au vorbit despre fulger, tunet şi  trăsnet ca fenomene electrice în natură, pe baza a 

ceea ce au investigat singuri.  

Pe tabla s-a realizat apoi tabelul ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM INVAŢAT în care s-au 

completat, împreuna cu elevii, primele doua rubrici referitoare la ce ştiau şi era valid despre 

electrizare şi ce doreau să ştie. La realizarea sensului activitaţii elevii au continuat activitatea 

investigativă, de această data dirijată, au lucrat pe grupe de patru elevi  şi au descoperit 

procedeele de electrizare prin frecare, contact şi influenţa, sarcinile electrice cu care se 
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electrizează corpurile prin aceste procedee, pe baza fişelor de activitate experimentală şi 

materialelor pe care le-au primit. În urma experimentelor efectuate au notat în fişe concluziile.  

S-a accentuat caracterul interdisciplinar al lecţiei de fizică cu chimia prin înţelegerea electrizării 

pe baza structurii atomului, cu geografia prin completarea noţiunilor referitoare la fenomenele 

meteorologice tunet, fulger, trăsnet cu explicarea acestora prin electrizare. De asemenea s-a 

integrat folosirea calculatorului în fixarea şi evaluarea cunoştinţelor prin prezentarea de imagini 

cu fenomenele de electrizare precum şi rezolvarea unor jocuri cu noţiunile învăţate. Cu maşina 

electrostatica Van de Graaff s-a vizualizat câmpul electric şi un ,,fulger în miniatura”. 

În etapa de reflecţie a lecţiei am repus în discuţie experimentele prezentate la începutul 

orei şi am solicitat elevilor să reflecteze asupre acestora şi să le explice pe baza noţiunilor 

învăţate.  

La finalul activitaţii s- a revenit la metoda iniţială ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM 

INVAŢAT şi s-a completat ultima rubrica cu noţiunile învăţate folosind metoda ciorchinelui.   

Evaluarea s-a realizat pe tot parcursul activităţii şi s-a urmărit progresul elevilor; ce ştiau 

înainte şi după această activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul este activitatea cel mai pregnant centratata pe elevi.  Este un produs al 

imaginaţiei acestora, menit să permită folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite, intr-un context 

nou si relevant. Proiectul porneşte intotdeauna de la o tema studiată în clasă. Proiectul este ceva, 

nu este despre ceva. Elevii claselor a VI-a au realizat proiecte la tema Circuite electrice.  
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Metoda cubul presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe 

perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Pe fiecare faţa a cubului 

se scriu itemi care se încadreaza in cerinţele: descrie, compară, analizeaza, asociaza, apalică, 

argumentează. O folosesc de obicei la începutul activităţilor cu scopul recapitulării noţiunilor 

anterioare, introducerii în tema nouă şi dezvoltării gândirii elevilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda Starbursting sau explozia stelară, este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii 

similară brainstormingului. 

Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară , cu întrebări asemenea exploziei 

stelare. 

S-a folosit la recapitularea unitatăţii de învătare ,,Fenomene termice”când elevii pe grupe au 

formulat şi adresat colegilor  întrebări care incep cu un anumit cuvânt, asemenea exploziei 

stelare.   
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Ce au câştigat elevii prin folosirea metodelor interactive in lecţiile de fizică ? 

 Dorinţa de perfecţionare 

 Capacitatea de a-şi asuma responsabilitaţi 

 Posibilitatea de a înţelege unde au greşit şi de a-şi corecta greşelile 

 Au invăţat să abordeze corect subiecte dintr-un anumit domeniu 

 Sa facă observaţii în cunoştinţă de cauză 

 Au învăţat că pentru realizarea unor sarcini de grup au nevoie unii de altii 

Ce am câstigat eu prin aplicarea la clasă a metodelor interactive? 

 Am câstigat satisfacţie profesională 

 Încredere că pot face lucruri mai bune 

 Capacitatea de a reflecta la ceea ce se întamplă in timpul orelor de curs, la felul cum 

predau, cum evaluez, reflecţia fiind extrem de importantă  pentru procesul de autoreglare 

a predării si învăţării 

Concluzii: 

Activităţile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-învăţare-evaluare reprezintă 

pentru studiul fizicii contextul cel mai favorabil familiarizării elevilor cu specificul gândirii fizice 

şi a metodei ştiinţifice de investigare a realităţii. Aceste activităţi moderne favorizează 

aprofundarea cunoştinţelor propuse de programa şcolară la fizică, de manualele şcolare şi 

asigură deschideri intredisciplinare.  

Ele generează motivaţia intrinsecă, diminuează presiunea generată de personalitatea 

profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei mai reticenţi să participe la construirea propriei 

cunoaşteri la fizică. În plus, prin deprinderile pe care le dobândesc elevii îşi construiesc o gândire 

ştiinţifică corectă, se familiarizează cu învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, 

manifestă o conduită civică corectă şi îşi schimbă optica asupra învăţării. 
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REZUMAT 

,,Organizarea activitaţii şcolare, fie în formă frontala ori colectivă, fie în echipe sau 

individuală, reclamă în mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice’’ 

Ioan Cerghit                                

Activităţile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-învăţare-evaluare reprezintă 

pentru studiul fizicii contextul cel mai favorabil familiarizării elevilor cu specificul gândirii 

fizice şi a metodei ştiinţifice de investigare a realităţii.  

În lucrare am prezentat  o îmbinare de metode tradiţionale şi metode moderne cu aplicaţii pe 

teme de fizica din gimnaziu cum sunt:proiectul, investigaţia ştiinţifică, ştiu/ vreau să ştiu/ am 

învăţat, conversaţia euristică, experimentul frontal şi demonstrativ, problematizarea, 

descoperirea dirijată, ciorchinele, jocul didactic, proiectul, cubul.  

O îmbinare armonioasă a metodelor, mijloacelor de învaţamânt în funcţie de 

competenţele pe care trebuie să le dobândească elevii şi folosirea unui demers didactic creativ 

şi inovativ, ţinând cont de specificul clasei,  generează motivaţia intrinsecă, diminuează 

presiunea generată de personalitatea profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei mai 

reticenţi să participe la construirea propriei cunoaşteri la fizică. În plus, prin deprinderile pe 

care le dobândesc elevii îşi construiesc o gândire ştiinţifică corectă, se familiarizează cu 

învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, manifestă o conduită civică corectă şi îşi 

schimbă optica asupra învăţării. 


