
 1

 

Programa pentru diciplina opțională “ECO-FIZICA“ 
 
 
Denumirea opţionalului: “ ECO-FIZICA “ 
Tipul: de tip C  
Clasa: a IX-a E, Filiera teoretică/ Profil real/ Specializarea : Ştiinţe ale naturii 
Durata : 1 an, anul școlar 2019-2020 
Numărul de ore pe săptămână : 1h 
Autorul: Prof. Rotaru Corina 
Instituţia de învăţământ: Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, Galaţi 

 

1. Argument  
 

În epoca noastră problema calităţii şi protecţiei mediului este actuală datorită necesităţii 

conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului. Educaţia ecologică este 

un proces complex care vizează să formeze cetăţeni ce cunosc şi înţeleg problemele mediului şi care 

sunt capabili să ajute la rezolvarea acestora. 

 La nivelul liceului nostru, care școlarizează elevii în cea mai mare pondere la specializarea 

Științe ale Naturii, s-a impus necesitatea dezvoltării laturii ecologice în abordarea disciplinelor de 

profil.  

În perioada 2017-2019 Liceul Teoretic «Emil Racoviță» din Galați a coordonat proiectul 

Erasmus+ 2017-1-RO01-KA219-037131_1, intitulat: „Utilizarea eficientă a resurselor naturale” 

(„Efficient usage of natural resources”), cu participarea altor școli din trei țări: Italia, Turcia și Spania.  

 Cu Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați am avut o strânsă colaborare, prin activități 

organizate atât la sediul liceului, cât și la diferite facultăți: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea 

de Industrie Alimentară, Facultatea de Științe și Mediu. Colaborăm foarte bine și de mulți ani cu 

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii “Răsvan Angheluță”, situat în vecinătatea noastră. 

Prin valorificarea experiențelor dobândite prin implementarea proiectului  dorim să diversificăm 

formele educației ecologice, cu acces la materialul bibliografic referitor la aceste aspecte, studii și 

statistici pe această temă. 

 

2. Valori şi atitudini 
 

Se au în vedere două aspecte: cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor, a cauzelor care le produc, a 

efectelor negative asupra mediului şi prezentarea metodelor de studiere a acestora cu elevii. Aplicând 

aceste metode se realizează o aprofundare a noţiunilor căpătate de elevi la diferite discipline: botanică, 

zoologie, matematică, fizică, chimie şi geografie. Se dezvoltă astfel abordarea interdisciplinară, spiritul 

de iniţiativă şi deprinderile de cercetare. 
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Elevii vor dobândi cunoştinţe şi deprinderi referitoare la: capacitatea de a stabili şi reţine unele 

relaţii cauză-efect existente în natură, înţelegerea importanţei protejării şi conservării mediului natural, 

formarea unor comportamente ecologice, ghidarea comportamentului cotidian, a vestimentaţiei în 

funcţie de vreme şi schimbările previzibile. Se va studia: cunoaşterea plantelor ce se cultivă în zona 

geografică în care locuieşte elevul şi animalele specifice zonei, importanţa factorilor de mediu, 

tehnologia de cultivare a plantelor din zona, importanţa factorilor de mediu, modul de îngrijire al 

animalelor din zona noastră, încadrarea geografică a judeţului, principalele surse de poluare şi de 

factori de mediu afectaţi, cunoaşterea rezervaţiilor naturale din județ, precum şi flora şi fauna ocrotită. 

Educația pentru protecția mediului este considerată mai mult decât o disciplină şcolară, 

asigurând pregătirea pentru viaţă şi capacitatea tinerilor de a interveni prin acţiune directă pentru a 

asigura o evoluţie a societăţii umane în comuniune cu mediul natural. 

Educația pentru protejarea mediului are mai multe avantaje: 

- Are caracter de atractivitate pentru elevi, implicând aspecte actuale, critice, relevante; 

- Permite o abordare interdisciplinară,  îmbinarea tratării problemelor pe discipline cum ar fi: 

biologie, chimie, geografie, cu cea holistă; 

- Colaborarea prin lucrul în echipă; 

- Contribuie la dezvoltarea creativităţii şi gândirii critice; 

- Încurajează participarea la acţiuni sociale și civice concrete, precum şi luarea deciziilor în 

funcţie de valorile morale. 

 

3. Competenţe vizate 
 

Competenţe generale 
 

Abordarea proiectelor și activităţilor care au drept scop educaţia pentru mediul înconjurător vizează 

următoarele domenii: 

1. asigurarea unui standard educaţional care să permită elevilor o orientare raţională în viaţă şi 

societate; 

2. formarea unui limbaj specific care să faciliteze dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare; 

3. formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de comunitate şi societate; 

4. formarea unui comportament favorabil schimbării, inovaţiei şi a unei vieţi de calitate. 

Aceste finalităţi educaţionale se concretizează printr-un aport specific, indicat prin anumite dimensiuni 

educaţionale: 

a. dimensiunea ecologică - reflectă problema principală a lumii contemporane, cunoaşterea, 

conservarea şi reabilitarea mediului înconjurător, cu următoarele consecinţe educative:  
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- abordarea ecologică a problemelor clasice şi tradiţionale care vizează componentele fizice şi 

umane ale mediului, din orizontul local şi apropiat, dar şi la nivel planetar; 

- construirea la elevi a unui sistem de gândire care să permită relaţionarea corectă, obiectivă şi 

coerentă a individului şi societăţii cu mediul înconjurător. 

b. dimensiunea globală a abordării proiectelor de mediu care oferă premisele reale ale unei educaţii 

pentru globalitate. 

c. dimensiunea europeană, concretizată prin raportarea permanentă la demersurile specifice din alte 

ţări europene; 

d. dimensiunea interdisciplinarităţii – arată implicarea mai multor discipline în derularea proiectelor 

de mediu. 

Educaţia pentru mediu este o componentă importantă în activitatea educativă în învăţământul 

preuniversitar şi are mai multe aspecte metodologice. 

 
Competențele generale vizate sunt: 
 

 Familiarizarea elevilor cu problemele ecologice globale (apă, energie, climat, 

dezechilibre economice), probleme care se pun la scara întregii planete, având ca 

scop prevenirea distrugerii acesteia prin poluare; 

 Capacitatea de a înţelege fenomenele fizice ce au loc în natură; 

 Conştientizarea faptului că natura din jurul nostru este organizată după anumite legi, 

iar omul are un rol important în această ordine ; 

 Sensibilizarea faţă de natură şi creşterea responsabilităţii la problemele de mediu 

prin informarea opiniei publice; 

 Formarea de priceperi şi deprinderi de observare, experimentare şi cercetare; 

 Formarea unei etici ecologiste (atitudini, principii, convingeri); 

 Crearea de noi comportamente individuale, de grup şi sociale care să reflecte 

preocuparea faţă de menţinerea calităţii mediului şi capacitatea de acţiune directă, 

concretă, în luarea deciziilor cu impact asupra mediului. 

 

Competențele specifice urmăresc ca la finalul acticităţilor, elevul să fie capabil: 
 

- să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase; 

- să înţeleagă relaţia dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea 

vieţii; 

- să înţeleagă implicaţiile regionale şi globale în abordarea problemelor de mediu; 

- să se implice responsabil în acţiuni de protecţie a mediului; 

- să aplice principiile drepturilor omului în acţiunile de protecţie a mediului. 
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4.    Conținuturile disciplinei 

 

 Proprietăţi generale ale sistemelor biologice. 

 Mediul şi factorii de mediu. 

 Factori ecologici mecanici: Circulaţia atmosferică globală. Efectul Coriolis. Formarea alizeelor. 

Formarea vânturilor de est şi de vest. Musonul. Brizele. Ciclonul. Tornada. Curenţi de apă 

orizontali şi verticali.   

 Factori ecologici fizici:  

- Apa. Proprietăţi : Densitatea. Anomalia dilatării termice a apei. Temperaturile de fierbere şi 

de topire. Căldura latentă de vaporizare şi de cristalizare. Tensiunea superficială. Căldura 

specifică. Solubilitatea. Osmoza.  

- Lumina. Soarele şi sistemul nostru solar. Energetica ecosistemului (Principile 

termodinamiciii. Tipuri de transfer de energie ecosistem-mediu). Fotosinteza-Principalul 

izvor de substanţă organică de pe Pământ. Explicaţia fizică a efectului de seră. Radiaţia 

ultravioletă (Formarea startului de ozon). Factori ecologici chimici: Compoziţia ionică. 

Radiaţiile ionizante.Poluarea şi protecţia mediului Protecţia apelor freatice, protecţia 

ţărmurilor mărilor cu geotextile. Poluarea marină. 

- Aerul. Formarea ciclonului. Producerea fulgerului. Formarea ceţii. Valuri de apă adâncă şi 

de suprafaţă. Poluarea aerului. Smogul. Modelarea efectelor ecologice de transport ale apei 

în mişcare.  

 

Activități practice: 

1. Studiul influenţei unor substanţe dizolvate în apă asupra unor mărimi caracteristice ale acesteia: 

densitatea, căldura specifică, coeficientul de tensiune superficială, etc.  

2. Punerea în evidenţă a efectului de seră. Conversia termică a energiei solare. Captatoare solare.  

3. Discutarea unor fenomene din natură, precum şi a unor modalităţi practice de protejare a mediului 

înconjurător, în urma prezentării unor casete video, CD-uri, DVD-uri cu tematică adecvată.  

5. Sugestii metodologice 
 

 Strategii de realizare a obiectivelor 

Tipuri de activităţi (exemple): 

- campanii şi programe de îngrijire a spaţiilor verzi; 

- acţiuni de igienizare a habitatului; 
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- concursuri; 

- editări de reviste, expoziţii; 

- spectacole tematice; 

- dramatizări; 

- dezbateri pe teme ecologice. 

Metode utilizate: 

- Demonstraţia, exerciţiul practic, modelarea, interviul, lucrul în echipă, observaţia, descoperirea, 

problematizarea, chestionarul, excursia tematică, dezbaterea, sondajul de opinie. 

Mijloace didactice: 

- Afişe, fotografii, casete audio-video, CD-uri, emisiuni radio-TV, calculatorul, camera video, 

Internet-ul, softuri educaţionale, reprezentări grafice şi cartografice. 

Produse ale activităţilor: 

- Afişe, albumul tematic, proiecte de mediu, articole ştiinţifice, reviste şcolare, portofolii, 

scenarii, puneri în scenă, spaţii verzi amenajate şi protejate. 

 

6. Modalităţi de evaluare  

 

- observarea directă a activităţii elevilor în clasă; 

- dezbateri cu fixarea rolurilor în echipă în funcţie de interesele şi aptitudinile individuale; 

- formularea unor probleme care să poată fi realizate în grupuri de elevi pe baza unor discuţii  

preliminare şi analiza problemei; 

- educarea elevilor în ideea că orice activitatea se finalizeze cu formularea unor concluzii și 

dezbaterea concluziilor; 

- activități și probe practice;  

- referate şi proiecte;  

- pagini web, site-uri. 
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