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PREFAŢĂ (ediția a doua, revizuită) 

  
Reeditarea unei cărți de succes se poate înscrie fără îndoială în rândul evenimentelor editoriale 

importante: cititorii au ocazia să intre în posesia unei lucrări a cărei valoare este deja validată și 

confirmată de solicitările pieței. Este și situația cu prezenta lucrare, “DIDACTICA FIZICII - ediția a 

doua, revizuită”, realizată de către Lector univ. dr. George Stoenescu şi Prof. dr. Gabriel Florian. 

Ediția anterioară s-a epuizat rapid, cartea devenind un document de lucru prețios pentru cei implicați 

în predarea Fizicii și a celorlalte discipline din aria curriculară Științe. Preocuparea autorilor nu de a 

multiplica tirajul, ci de a oferi o ediție îmbunătățită, rezultat al multiplelor interacțiuni și colectări de 

observații de la cititorii primei ediții, este mai mult decât lăudabilă. Suntem astfel puși în fața unei 

lucări care include multe revizuiri dar și materiale noi, care oferă utilități și facilități ce vor fi cu 

siguranță apreciate. Principalele îmbunătățiri aduse ediției anterioare sunt următoarele: 

 Revizuirea și reactualizarea tuturor temelor cuprinse în cartea “DIDACTICA FIZICII” 

(“Procesul de învăţământ”, “Educaţie, instruire, învăţare”,“Curriculum şcolar”, “Asigurarea 

punţilor între diferite discipline”, “Aspecte privind educarea creativităţii elevilor”, “Instruirea 

constructivistă”, “Tratarea diferenţiată a elevilor”, “Obiectivele studierii fizicii în 

învăţământul preuniversitar”, “Conţinutul ştiinţific al fizicii”, “Strategiile didactice care 

familiarizează elevii cu procesul cunoaşterii ştiinţifice”, “Activitatea didactică desfăşurată în 

laboratorul de fizică: mijloace de învăţământ vechi şi noi”, “Instruirea asistată de calculator şi 

învăţarea fizicii”, “Proiectarea şi planificarea activităţii didactice realizate la fizică”, 

“Evaluarea şi reglarea activităţii didactice în procesul de predare-învăţare la fizică” şi 

“Conţinuturile pentru fizică din programele pentru concursul  naţional unic de ocupare a 

posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar şi pentru obţinerea 

gradelor didactice”), apărută în anul în anul 2009 la editurile SITECH și ELSE, ambele din 

Craiova. 

 Prezentarea la finalul fiecărei teme a unor aplicații concrete, ce evidențiază și valorifică 

dimensiunea formativă a procesului instructiv-educativ în învățământul preuniversitarcar la 

disciplina fizică.  

 Asigurarea înțelegerii coerente și aprofundate a conținuturilor din cadrul fiecărei teme prin 

intermediul aplicațiilor și exemplelor de bună practică. 

 Evidențierea unor topici specifice disciplinei fizică ce contribuie la modernizarea teoriei şi 

practicii instruirii în vederea asigurării unui învățământ calitativ și eficient prin aplicații, axate 

pe procesul de predare – învățare – evaluare, ce se referă cu preponderență la: 

 Situarea elevului în centrul activităților școlare și extrașcolare coordonate de către 

profesorul de fizică. 

 Dezvoltarea personalității elevului prin focalizarea învățării pe formarea de capacități, 

competențe și atitudini. 

 Implicarea activă și interactivă a elevilor pe tot parcursul demersului didactic. 

 Promovarea unui învățământ personalizat, stimultativ și motivant pentru elevi. 

 Formularea aplicațiilor a ținut seama de contextul educațional actual, precum și de 

configurarea și reconfigurarea permanentă a paradigmelor educaționale ce pot fi valorizate în 

cazul disciplinei fizică la nivel micro.  

 

Prof. univ. dr. Radu Constantinescu, 

Universitatea din Craiova 
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PREFAŢĂ (ediția I) 

 
Cartea “DIDACTICA FIZICII” propusă de un colectiv de autori format din Lector univ. dr. 

George Stoenescu şi Prof. dr. Gabriel Florian, reprezintă un valoros material didactic, deosebit de 

util profesorilor din învăţământul preuniversitar.  

Demersul realizat de autori, axat pe topici cu importanţă deosebită pentru modernizarea 

teoriei şi practicii instruirii la disciplina fizică în învăţământul preuniversitar, surprinde 

principalele aspecte în actul predării şi învăţării unei discipline importante din curriculum-ul 

claselor gimnaziale şi liceale cum este fizica. Acestea se reflectă şi în conţinutul cărţii care este 

împărţit în 15 teme şi anume: “Procesul de învăţământ”, “Educaţie, instruire, învăţare”, 

“Curriculum şcolar”, “Asigurarea punţilor între diferite discipline”, “Aspecte privind educarea 

creativităţii elevilor”, “Instruirea constructivistă”, “Tratarea diferenţiată a elevilor”, “Obiectivele 

studierii fizicii în învăţământul preuniversitar”, “Conţinutul ştiinţific al fizicii”, “Strategiile 

didactice care familiarizează elevii cu procesul cunoaşterii ştiinţifice”, “Activitatea didactică 

desfăşurată în laboratorul de fizică: mijloace de învăţământ vechi şi noi”, “Instruirea asistată de 

calculator şi învăţarea fizicii”, “Proiectarea şi planificarea activităţii didactice realizate la fizică”, 

“Evaluarea şi reglarea activităţii didactice în procesul de predare-învăţare la fizică” şi 

“Conţinuturile pentru fizică din programele pentru concursul  naţional unic de ocupare a 

posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar şi pentru obţinerea gradelor 

didactice”.  

În opinia mea, valenţele care transformă acest material într-o lucrare specială sunt:     

 documentarea deosebită pe care autorii au realizat-o, raportarea la materiale şi autori de 

referinţă din literatura internaţională în domeniul “Ştiinţelor educaţiei”. 

 rigoarea, formalizarea şi schematizarea la care autorii au apelat, cartea conţinând 

numeroase exemple, tabele, scheme logice şi prezentări grafice; 

 reflecţiile pertinente realizate de către autori cu privire la fizica “ştiinţă” şi fizica 

“şcolară”, cele două surse, fiind supuse unei atente analize critice deoarece ele vehiculează 

informaţia pragmatică / didactică obţinută din informaţia ştiinţifică / semantică printr-o 

operaţie de selecţie care nu este întotdeauna atent realizată, stare de lucruri percepută bine 

de autori; 

 îmbinarea în prezentarea conceptelor şi principiilor care definesc cadrul teoretic al 

predării fizicii cu numeroase exemple concrete şi cu materiale-model concepute şi 

experimentate efectiv în activitatea practică, desfăşurată cu elevii; 

 vehicularea, într-un spaţiu restrâns, a principalelor aspecte ale demersurilor didactice, atât 

de necesare, în predarea şi învăţarea fizicii la ciclurile gimnazial şi liceal.   

Consider că în lucrarea “DIDACTICA FIZICII” autorii au reuşit prin informaţiile bogate, 

prin studiile de natură teoretică şi practică referitoare la cunoaşterea ştiinţifică în general sau la 

proiectarea şi planificarea activităţilor didactice, să acorde o atenţie deosebită eficienţei acţiunilor 

educaţionale, atât la nivel macro cât şi la nivel micro. Aşadar, lucrarea de faţă poate fi deosebit de 

utilă tuturor celor care sunt preocupaţi de realizarea unui învăţământ la standarde de calitate 

ridicate. 

Prof. univ. dr. Radu Constantinescu, 

Universitatea din Craiova 


