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colegiul Financiar-Bancar din 

instruirea asistată de 
calculator la fizică în 

învăţămîntul preuniversitar
Rezumat: Educaţia asistată de calculator, ca modalitate 

de instruire, este unul dintre domeniile în care tehnologia 
informaţiei are o contribuţie majoră la creşterea eficienţei 
procesului de învăţămînt. Folosirea tehnologiilor pe scară 
largă în cadrul procesului instructiv-educativ duce la formarea 
unei atitudini active şi responsabile. În articolul de faţă sînt 
abordate posibilităţile de integrare a programelor de calcu-
lator în predarea fizicii, cu scopul dobîndirii competenţelor 

specifice disciplinei, fixării cunoştinţelor, dezvoltării personale. Învăţămîntul asistat de calculator poate să îi facă pe elevi să 
gîndească constructiv, să fie mai culţi, mai buni, mai creativi.

Abstrait: L’apprentissage assisté à l’ordinateur, comme modalité de l’enseignement est un des domaines où la technologie 
de l’information a une contribution majeure à l’augmentation de l’efficacité du processus de l’enseignement. L’utilisation des 
technologies modernes d’un mode très large implique un haut niveau de civilisation et dans le cadre du processus instructif-édu-
catif aboutit à la formation d’une attitude active et responsable vis-à-vis de l’enseignement. Dans l’article ci-dessous on aborde 
les possibilités de l’intégration des programmes à l’ordinateur dans l’enseignement de la physique dans le but d’acquisition 
des compétences spécifiques à cette discipline, de fixation des connaissances et du developpement personnel. L’apprentissage 
assisté à l’ordinateur peut aider l’élève à penser mieux, d‘apprendre comment acquérir des connaissances pour devenir plus 
cultivé, meilleur et plus créatif.

Mots clés: apprentissage assisté à l’ordinateur, technologie de l’information, processus instructif-éducatif, connaissances.

Dezvoltarea spectaculoasă din ultimii ani a TIC a 
revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului. Im-
plementarea acesteia în sistemele educaţionale din lumea 
întreagă conduce la schimbarea rolurilor profesorilor şi 
elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. TIC 
furnizează un şir de instrumente şi metode care permit 
trecerea de la un mediu de învăţare centrat pe profesor 
la un mediu colaborativ, interactiv, axat pe elev.

Instituţiile de învăţămînt preuniversitar trebuie să 
aplice noile tehnologii în actul didactic, facilitînd un 
concept diferit de cel tradiţional, prin crearea unui mediu 
de învăţare în care elevii să fie implicaţi, motivaţi şi să 
îşi asume responsabilitatea pentru cunoştinţele obţinute. 
În acest sens, lecţiile de fizică nu sînt o excepţie.

Calculatorul este folosit tot mai mult în procesul de 
predare a fizicii în învăţămîntul preuniversitar, în orice 
etapă a lecţiei. Pentru o utilizare optimă a acestuia, este 
nevoie de un efort suplimentar din partea profesorului, 
de cunoştinţe specifice de informatică, deoarece sco-
pul urmărit este creşterea interesului pentru disciplina 
respectivă şi, totodată, a interesului pentru învăţarea 
unor limbaje de programare.

Calculatorul este utilizat pentru dezvoltarea compe-
tenţelor de comunicare şi de studiu individual; pen-
tru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea 
informaţiilor; pentru elaborarea unor proiecte; pentru 
tehnoredactarea unor referate etc. Astfel, elevii învață a 

aprecia critic corectitudinea informaţiilor dobîndite din 
diverse surse. utilizarea calculatorului permite înţelegerea 
materiei într-un timp mai scurt şi o abordare diferenţiată 
a noţiunilor, în funcţie de nivelul fiecărui elev. Se reduce 
și timpul necesar prelucrării datelor experimentale în fa-
voarea unor activităţi de învăţare care să implice procese 
cognitive de rang superior, elaborarea de către elevi a 
unor softuri şi materiale didactice. Se dezvoltă şi creati-
vitatea. Elevii învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să 
discute probleme ştiinţifice care prezintă interes în viaţa 
de zi cu zi. Ei devin persoane responsabile, capabile să se 
integreze social.

utilizarea la întîmplare, fără un scop precis, la un 
moment nepotrivit, a calculatorului în timpul lecţiei 
generează plictiseală, monotonie, neparticiparea unor 
elevi la demersurile desfășurate, adică ineficienţă în 
învăţare.

Integrarea softurilor educaţionale în lecţie trebuie 
să ţină cont de scopurile şi obiectivele operaţionale, de 
gradul de pregătire a profesorului în utilizarea calcula-
torului; de stilul său de predare; de numărul de elevi; de 
interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora.

Exemplele cel mai des întîlnite de instrumente soft-
ware utilizate în predarea fizicii sînt sistemele de operare 
din familia Microsoft Windows cu accesoriile Notepad 
(editor de text), Wordpad (editor de text formatat), 
Picture and Fax Viewer (vizualizare imagini) şi Paint 
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(editor de imagini), însoţite adesea de pachetul Micro-
soft Office (editorul de documente Word, editorul de 
prezentări PowerPoint, editorul de foi de calcul tabelar 
Excel, editorul de publicaţii Publisher, editorul de ima-
gini Picture Manager), pachetul software OpenOffice 
(editorul de documente Writer, editorul de prezentări 
Impress, editorul de foi de calcul tabelar Calc, editorul de 
imagini Draw). Fiecare dintre acestea are un rol special 
în predare, numărul lor fiind din ce în ce mai mare, în 
funcţie de competenţele TIC formate.

Elevii nu se limitează la folosirea aplicaţiilor de 
redactare şi prezentare, la utilizarea Internetului pentru 
accesarea unor site-uri sau programe de desenat, ci 
realizează postere, prezentări ale unor personalităţi din 
lumea fizicii, vin cu informaţii suplimentare despre 
fenomenele studiate sau despre istoria științei în cau-
ză etc. Prelucrarea datelor se poate face în Microsoft 
Office Excel, fapt care reduce timpul de învăţare. Mai 
mult, acolo unde fenomenele studiate o permit, se pot 
realiza grafice. Tot aici elevii pot monta filme, elabora 
prezentări Power Point, care vin să completeze portofo-
liile elaborate pe parcursul anului. Aplicaţiile Microsoft 
Office pot fi utilizate în toate tipurile de activităţi, în 
experimentele de laborator ce presupun prelucrarea unor 
date, inclusiv realizarea de grafice cu ajutorul Microsoft 
Office Excel, prelucrări de imagini cu Microsoft Office 
Picture Manager etc.

Fiecare dintre aplicaţiile indicate au variante alterna-
tive mult mai specializate şi mult mai atractive, uneori. 
Acestea pot fi utilizate în măsura în care elevii accesează 
tutorialele disponibile, atunci cînd timpul rezervat lecţiei 
permite prezentarea aplicaţiei sau cînd, pe căi interdisci-
plinare, aceasta poate fi studiată în cadrul unei discipline 
opţionale sub îndrumarea profesorului.

Elevii folosesc pe larg programele grafice (de exem-
plu, 3D Studio sau Freestudio) pentru modelarea unor 
particule, molecule sau fenomene fizice. De asemenea, 
ei pot importa și prelucra imagini prefabricate.

Deosebit de efectivă este utilizarea calculatorului 
pentru simularea, în deplină siguranţă, a unor experimente 
greu de efectuat în laborator, pentru verificarea soluţiilor 
unor probleme sau identificarea soluţiilor optime de 

desfăşurare a unui nou experiment proiectat de către 
elevi. Cele mai utile aplicaţii pentru învăţarea noţiunilor 
esenţiale de fizică sînt programele de simulare a realităţii. 
Simularea este o metodă de predare prin care se încearcă 
repetarea, reproducerea sau imitarea unui fenomen sau 
proces real. Elevii interacţionează cu programul de instrui-
re similar modului în care interacţionează operatorul cu un 
sistem real, dar, desigur, situaţiile reale sînt simplificate. 
Scopul acestei operații este de a ajuta elevul în crearea 
unui model mental util al unui sistem sau proces real, per-
miţîndu-i să testeze, în mod sigur şi eficient, comportarea 
sistemului în diverse situaţii.

Simularea pe calculator a experimentelor de fizică 
comportă un şir de avantaje pentru procesul de instru-
ire:

•	 compensează lipsa de echipament şi aparate 
foarte costisitoare;

•	 posibilităţi de multiplicare nelimitată a echipa-
mentelor virtuale de laborator;

•	 posibilităţi de obţinere în timp limitat a seturilor 
de date experimentale mult mai voluminoase 
decît în cazurile experimentelor;

•	 posibilităţi de realizare a experimentelor fără 
risc de influenţe nocive (radiaţie, tensiuni înalte, 
substanţe toxice etc.).

Există o gamă variată de aplicaţii de simulare a feno-
menelor fizice şi de punere în evidenţă a legităţilor care 
le guvernează. Gradul de interactivitate şi de fidelitate în 
imitarea realităţii diferă foarte mult, de la esenţializări şi 
scheme simplificatoare pînă la reconstituiri minuţioase, 
la scară şi funcţionale, cu posibilităţi de ajustare realistă 
a tuturor parametrilor.

Simulări ale unor experimente de fizică care să 
vină în ajutorul elevilor şi profesorilor pot fi realizate 
în baza softurilor educaţionale specifice disciplinei: 
Interactive Physics, Crocodile Physics, PhET, Open 
Physics etc. Simulări ale unor experimente de fizică, 
grupate în cadrul unor laboratoare virtuale, se pot 
accesa la: http://escoala.edu.ro; http://phet.colorado.
edu/; http://www.walter-fendt.de/ph14ro/; http://www.
sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/;  
http://www.um.es/fem/EjsWiki/; http://www.animati-
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ons.physics.unsw.edu.au/; http://www.edumedia-share.
com

Experimentele virtuale disponibile (prin descărcare 
sau utilizate online) grupează aspectele teoretice şi 
conțin realizarea pas cu pas a sarcinilor de lucru. Este 
nevoie doar de un navigator şi o bună conexiune la 
Internet (vezi figurile din pag. 50).

Există multe alte resurse de vizualizare a simulării 
unor fenomene fizice. Profesorul este cel care va decide, 
pentru fiecare caz în parte, ce secvenţă este potrivită 
pentru activitatea didactică respectivă.

Exemplu de aplicaţii practice ale instrumentelor 
TIC la lecţiile de fizică

Subiectul: Circuitul oscilant
Clasa: a XII-a
Competenţa specifică: Studierea evoluţiei tem-

porale a cîmpurilor electrice şi magnetice, precum şi a 
energiilor acestora într-un circuit oscilant

Competenţele TIC necesare:
•	 folosirea operaţiilor elementare şi a conceptelor 

de bază ale aplicaţiilor Excel;
•	 utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a 

datelor din foile de calcul;
•	 folosirea formulelor şi a funcţiilor;
•	 utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei 

foi de calcul;
•	 aplicarea unor tehnici şi procedee de realizare a 

graficelor şi diagramelor.
Mijloace: computer, videoproiector, conexiune la 

Internet
Desfăşurare: Secvenţa este folosită ca suport pentru 

predarea circuitului oscilant, fiind plasată în prima parte 
a lecţiei. Se foloseşte un videoproiector pentru a proiecta 
o animaţie, de exemplu, de pe site-ul http://www.walter-
fendt.de/ph14ro/osccirc_ro.htm

Se solicită elevilor să facă 
observaţii cu privire la evoluţia 
temporală a cîmpurilor electrice 
şi magnetice. Se micşorează vite-
za de derulare şi se apasă butonul 
”Pauză” în momentul cînd tensi-
unea şi intensitatea electrică sînt 
nule. ulterior, li se cere să facă 
observaţii privitoare la valorile 
cîmpurilor electrice şi magnetice. 
Se comută pe animaţia energetică 
şi se fac observaţii cu privire la 
transferurile energetice care se 
realizează.

Astfel, aplicarea programelor 
de calculator stimulează motiva-
ţia şi menţin interesul elevilor 
pentru fizică, implicîndu-i activ 

în rezolvarea sarcinilor propuse. Totodată, relaţia pro-
fesor-elev capătă alte valenţe, bazîndu-se pe încredere 
reciprocă şi pe comunicare eliberată de constrîngerile 
discursului didactic clasic.

utilizarea cu pricepere a softurilor de calitate în 
predarea fizicii este o activitate didactică modernă, în 
care monologul profesorului este înlocuit de dezbateri 
captivante şi utile tuturor elevilor, de lucrul individual 
de obţinere şi formare a propriilor cunoştinţe.

Calculatorul nu are menirea să înlocuiască profeso-
rul, deoarece numai profesorul poate fi şi este educator, 
purtător şi promotor al unei înalte culturi, model demn 
de urmat pentru generaţia în creştere. Totodată, munca 
profesorului în predarea asistată de calculator este 
compensată prin creşterea prestigiului Măriei Sale în 
faţa colegilor şi a elevilor.
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