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Descrierea scenariului. Scenariul prezintă etapele, conţinutul, resursele şi modul de desfăşurare ale procesului de predare învăţare 

pentru o unitate de învăţare din fizica de clasa a-IX-a şi anume, Legea atracţiei universale. Pornind de la resursele oferite de ISE e-learning tool, 

ESA Lessons Online şi completate cu resurse din AeL, Phet şi  manual acestea au fost administrate şi aplicate la clasă prin intermediul 

platformei moodle. Structura logică a desfăşurării activităţii respectă tendinţa actuală în predarea fizicii care presupune o interacţie 

permanentă între elev şi resurse sub îndrumarea profesorului. Dispeceratul activităţii a fost serverul moodle de la C.T. Gr. Moisil, Bistriţa iar 

activitatea s-a desfăşurat într-un cabinet cu o reţea de 30 de calculatoare. Modul acesta de activitate se desfăşoară permanent la clasele la 

care autorul ţine ore. 

 

Clasa: a IX-a unitate IX.2.3 Numărul orelor/ lecţiilor repartizate: 5 

Conţinuturi repartizate unităţii de învăţare: Greutatea. Nedumerirea lui Newton. „De ce mărul cade spre Pământ? ”. Experimentul 

Cavendisch. Legea atracţiei universale. Cum se transmite forţa de atracţie universală. Câmpul gravitaţional, Intensitatea câmpului 

gravitaţional. Reprezentarea câmpului Identitate valorică dintre intensitate câmpului gravitaţional si acceleraţia gravitaţională. Compunerea 

câmpurilor. Racheta. Sateliţi artificiali. Imponderabilitate Formarea mareelor. (Programa de fizică pentru clasa a IX-a/ 2010). 

Modelul de învăţare asociat: Experimentul virtual si analiza situaţiilor constatate 

Competenţe specifice: derivate din modelul experimentului, conform tabelului următor: 

 

Scenariul prezintă o unitate de învăţare construită pe secvenţele experimentului virtual (definind competenţe specifice), ca o 

succesiune de lecţii declanşate de sesizarea unei probleme a căror rezolvare presupune parcurgerea unor experienţe virtuale, învăţarea 

noţiunilor temei progresând odată cu parcurgerea etapelor. Procesul cognitiv central este inducţia sau generalizarea (dezvoltarea noilor 

cunoştinţe pe baza observării unor exemple şi contraexemple ale conceptului de învăţat). 

Interesul elevilor pentru noţiunile temei este declanşat de situaţii-problemă, de exemplu: de ce mărul cade spre pământ, de ce astronauţii 

plutesc în interiorul capsulei spatiale, de ce au probleme cu mâncarea etc 

Secvenţa I. Evocare-anticipare 
 

Competenţe specifice (Din programă): 1. Avansarea ipotezelor şi planificarea experimentului; 

Tipul lecţiei: Lecţie de evaluare iniţială a situaţiei de învăţare; de comunicare a obiectivelor, expunere a organizatorilor cognitivi 

(lecţie introductivă); de învăţare a procesului de planificare (anticipare); 

Procesul cognitiv/ scenariul lecţiei: planificare sau anticipare. Elevul face încercări diferite de însuşire a unui concept/ rezolvare a 

unei probleme/ realizare a unui produs, prin anticiparea cerinţelor, planificarea mijloacelor şi etapelor şi ajustarea acestora în mod repetat 

(Meyer, G., 2000, p. 145). 

Lectia I 

Rolul profesorului Rolul elevilor 
Profesorul reaminteşte că activitatea se va desfăşura 
pe platforma moodleromania.ro, secţiunea tipuri de 
forţe, forţa de atracţie univesală 

Verifică funcţionarea internetului, a paginii moodleromania.ro, 
se conectează fiecare cu contul lui. 
Identifică sectiunea si deschide din cerinţe, fişierul Legea 
atracţiei universale 
 

Ajută acolo unde este cazul la conectarea elevilor 
Arată cu ajutorul proiectorului media unde trebuie să 
se ajungă 

 

Secvenţele unităţii de învăţare Competenţe specifice 

(Din programă) 

I. Evocare - Anticipare 

II. Explorare - Experimentare 

III. Reflecţie - Explicare 

1. Sesizarea problemei, formularea ipotezelor şi planificarea experimentelor; 

2. Parcurgerea experimentelor vituale; 

3. Analiza experimentelor şi elaborarea concluziilor; 

IV. Aplicare - Transfer 4. Testarea concluziei şi a predicţiilor bazate pe ea şi prezentarea 

rezultatelor; 

5. Impactul noilor cunoştinţe (valori şi limite) şi valorificarea rezultatelor. 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/repository-tool
http://portal.opendiscoveryspace.eu/content/esa-lessons-online-688282


Atrage atenţia elevilor că există mai multe foldere din 
care se vor extrage informaţii: Cerinţe sau scenariul de 
activitate, Resurse text, Resurse animatii 

După găsirea sectiunii elevii trebuie să recunoască folderele 
depozit de informaţii 

Prezintă elevilor un organizator cognitiv 
(prelegere introductivă): filmuleţe în care sunt 

prezentate fenomene legate de gravitaţie; 
-stimulează atenţia şi interesul 
 

Cerinţe 

 
Consultă elevii (eventual, părinţii/ colegii de 
catedră) pentru a stabili un protocol de evaluare 

a rezultatelor finale ale elevilor, 

Resurse animaţii 

 
Extinde activitatea elevilor în afara orelor de clasă 

(ca temă pentru acasă), cerând elevilor să gândească şi 

să prezinte, după preferinţe, alcătuirea portofoliului 

necesar evaluării finale. Concret după parcurgerea 

tuturor materialelor să decidă asupra prezentării unei 

animaţii intr-n scurt eseu 

Extinderea activităţii prin rezolvare de probleme 

Resurse animaţii 

 

 

Secvenţa a II-a. Explorare-experimentare 
 

Lectia 2 

Competenţe specifice (Din programă): 2. Parcurgerea secvenţelor de animaţii şi colectarea colectarea informaţiilor analiza 

informaţiilor; 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare/ dezvoltare a capacităţilor de explorare, experimentare; de învăţare a procesului de analogie cu anticiparea 

efectului; de formare a abilităţilor de comunicare, cognitive, sociale etc.; 

Procesul cognitiv/ scenariul lecţiei: analogie cu anticiparea efectului. Elevul reperează o anumită dificultate a unui concept de însuşit/ 

problemă de rezolvat/ produs de realizat, încearcă să o corecteze, experimentând mijloace (conceptuale sau materiale) şi verificând dacă sunt 

eficiente sau nu (Meyer, G., 2000, p. 145). 

 

 

 

Rolul profesorului Rolul elevilor 
Vizează cunoştinţele anterioare ale elevilor, preconcepţiile/ explicaţiile 
neştiinţifice, nevoile de cunoaştere cu privire la sarcinile de efectuat ( 
 

 

Cere elevilor să evoce definiţia forţei şi să prezinte tipurile de forţe învăţate  Principiile dinamicii, forţa de contact, tensiunea în fir. 



Cere elevilor să analizeze ce se întâmplă cu mărul desprins 

Cere elevilor să observe că la desprinderea mărului, aparent se încalcă principiul 
al III-lea a lui Newton 
Cere elevilor să constate că în sistem există foarte multe corpuri: mai multe 
mere, arborele măr, Newton 

Cere elevilor să accepte că în sistem există un alt corp pe care 

tradiţional îl ignorăm toţi, Pământul 

 

 
Newton asociază situaţia de pe Pământ unde multe corpuri mici sunt în 
vecinătatea unui corp mare cu situaţia din astronomie, planetele sunt corpuri de 
masă mică în vecinătatea Soarelui de masă foarte mare. 

Elevii trebuie să realizeze că toate au masa foarte mică 
excepţie Pămantul 

Căderea corpurilor la suprafaţa pământului. Tubul lui Newton. Cere elevilor să 
deruleze filmuleţul  
EESA 1 de la lincul: 
http://portal.opendiscoveryspace.eu 
http://portal.opendiscoveryspace.eu/repository-tool 
 

 
 
http://www.esa.int/SPECIALS/Lessons_online/index.html 
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education/ISS_DVD_Less
on_series 

 

Elevii deduc ca aerul este vinovat la căderea cu 
acceleraţii diferite a corpurilor de diferite densităţi şi 
forme. 

 
Formularea legii atracţiei universale prin generalizarea situaţiei 

𝐹 = 𝑘
𝑚𝑀

𝑟2
 

 

Elevii participă la raţionamentul comun pentru 
deducerea expresiei matematice 

Verificarea experimentala Cere elevilor să-activeze animaţia Balanţa 
Cavendish din Resurse animatii 

Analizează împreună cu elevii ce ar putea transmite forţa la distanţă 

Face asociere cu transmiterea fortei intre doi magneţi 

Analieză diferenţa, forţa gravitaţională este numai de atracţie  

Definesc noţiune de câmp gravitaţional 

Analizează cum s-ar putea reprezenta câmpul şi asociază cu situatia piliturii de 

fier 

Ajung la concluzia că poate fi reprezentat prin linii de câmp 

Calculează expresia F/m si ajung la concluzia că expresia poate reprezenta 

câmpul în orice punct din spaţiu. Definesc intensitate câmpului gravitaţional ca 

mărime care descrie câmpul. 

 
 

  
 Studiază alte animaţii din listă 

 

 

Secvenţa a IlI-a. Reflecţie-explicare: 
 

Competenţe specifice (Din programă): 3. Prelucrarea datelor şi elaborarea concluziei; 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare/ dezvoltare a capacităţilor de comparare, analiză, sinteză etc.; de învăţare a procesului inductiv; de formare 

a abilităţilor de comunicare, cognitive, sociale etc.; 

Procesul cognitiv/ scenariul lecţiei: inductiv. Elevul distinge exemple ale conceptului de învăţat/ problemei de rezolvat/ produsului de 

realizat, elaborează definiţii/ reguli de rezolvare/ instrucţiuni de producere pe care le ameliorează treptat, observând exemple şi 

contraexemple (Meyer, G., 2000, p. 145). 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/
http://portal.opendiscoveryspace.eu/repository-tool
http://http/www.esa.int/SPECIALS/Lessons_online/index.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education/ISS_DVD_Lesson_series
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education/ISS_DVD_Lesson_series


Lectia 3 

Rolul profesorului Sarcinile de invăţare ale elevilor 

Arată elevilor unde va fi postat eseul pe care trebuie sa îl 

facă.  

 

 

Demonstrează că g = Γ 

Se verifică funcţionarea link-ului 
http://moodleromania.ro/mod/assign/view.php?id=874 
 
Se egalează relaţiile  

𝐹 = 𝑘
𝑚𝑀

𝑟2
 

şi G=mg 

Dependenţa lui g de înălţimea h 

 
Din expresia atracţiei universale: 
 

Sateliţi artificiali 

Prezentarea listei de animaţii pe care le pot urmării în 

mod independent în clasă sau acasă 

Propune exerciţii simple de calcul cum ar fi din 

laboratorul 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/phy
sics 
Cere elevilor să scrie pe caiete masele, distanţa, 

rezultatele afişate să aplice formula şi să compare 

rezultatele pentru 3 situaţii distincte 

Studiază în clasă şi acasă 
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/ESA1_fra.
mp4 
Aleg tema eseului pe care îl va întocmi 
https://phet.colorado.edu/ 
https://phet.colorado.edu/ro/simulation/gravity-force-lab 
Efectuează experienţa si verifică prin aplicarea formulei 

 
 

• Implică elevii în verificarea temelor efectuate acasă şi 

cere elevilor să prezinte rezultatele obţinute şi 

valorificarea rezultatelor; 

 

Dacă au probleme solicită ajutor. 

 

Secvenţa a IV-a. Aplicare 
 

Competenţe specifice (Din programă): 4. Testarea concluziei şi a predicţiilor bazate pe ea şi prezentarea rezultatelor; 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare/ dezvoltare a capacităţilor de comparare, analiză, sinteză etc.; de învăţare a procesului deductiv; de 

formare a abilităţilor de comunicare, cognitive, sociale etc.; 

Procesul cognitiv/ scenariul lecţiei: deductiv. Elevul observă o definiţie a conceptului de însuşit/ o regulă de rezolvare a unei probleme/ 

instrucţiuni de producţie, le aplică în exemple particulare, explicitează caracteristicile care nu sunt conforme cu definiţia/ regula/ 

instrucţiunile. 

Lecţia 4 

Rolul profesorului Sarcinile de învăţare ale elvilor 

Compunerea câmpurilor în cosmos. 

Imponderabilitate 

Levitaţie 

Studiază din AeL 

 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/ro/simulation/gravity-force-lab


Compunerea câmpurilor Soare Lună pe suprafaţa pământului şi 
apariţia mareelor 
http://83.103.156.123:81/ael/library/ca-
v2/ContentArea.action?closeId=3934 
 

 
• Implică elevii în verificarea temelor efectuate acasă şi cere 

elevilor să prezinte rezultatele obţinute şi valorificarea rezultatelor; 

Din toate resursele continuă întocmirea eseului în clasă şi acasă 

  
 

 

 

Secvenţa a V-a. Transfer 
 

Competenţe specifice (Din programă): 5.5. Impactul noilor cunoştinţe (valori şi limite) şi valorificarea rezultatelor. 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare/ dezvoltare a capacităţii de transfer, de percepţie a valorilor etc.; de învăţare a analogiei cu anticiparea 

mijloacelor; de sistematizare şi consolidare a noilor cunoştinţe, de evaluare sumativă. 

Procesul cognitiv/ scenariul lecţiei: analogie cu anticiparea mijloacelor. Elevul imaginează diferite încercări (experimentări) ale unui concept 

de însuşit/ problemă de rezolvat/ produs de realizat pe baza a ceea ce ştie deja să facă, observă şi analizează reuşitele parţiale, reprezentările 

succesive ale rezultatului aşteptat (Meyer, G„ 2000, p. 145).  

Lecţia 5 

Rolul profesorului Sarcini de învăţare ale elevilor 
Deschide fiecare eseu, îl proiecteză în faţa clasei. 
Analizează eseul 
Pune întrebări autorului 
Validează nota propusă 

Încarcă eseurile dacă nu le-au incărcat 
Analizează eseul fiecărui coleg 
Pune întrebări. 
Propune notă 
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Secvenţele de logare de pe contul elevului sau profesorului pentru moodleromania.ro 

 

elev 

 

 

  



Profesor 

 

Ambele tipuri de conturi 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ambele tipuri de conturi 

 

 

 

 


