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1. Rezumat:
Acesta este un modul pentru clasa a 9-a, ciclul inferior al liceului (fizică),
despre calcului lucrului mecanic al forţei de frecare şi rezolvarea de probleme
simple în diferite situaţii prin aplicarea teoremei de variaţie a energiei cinetice şi a
legii de conservare a energiei mecanice.
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Un elev a fost uşor lovit de o maşină pe o trecere de pietoni semaforizată.
Elevul a fost uşor rănit. Analiza urmelor de la locul accidentului va permite
reconstituirea celor petrecute şi stabilirea vinovăţiei.
Pentru această serie de lecţii elevul trebuie să fie familiarizat cu legile de
mişcare şi cu legile frecării. Ei pot studia forţa de frecare prin examinarea urmelor
de frânare rezultate în urma unui accident rutier. Elevilor li se va prezenta noţiunea
de lucru mecanic al forţei de frecare atunci când ei vor încerca să găsească
răspunsul la o problemă des întâlnită în viaţa de zi cu zi.
2. Disciplina: Ştiinţe şi/sau Fizică
3. Nivelul de predare: clasa a IX-a
4. Conţinutul curricular: Lucru mecanic. Teorema de variaţie a energiei cinetice
a punctului material. Legea de conservare a energie mecanice. Lucrul mecanic al
forţei de frecare.
5. Tipul de activitate: Interpretarea datelor prin desenarea scenariului descris de
problemă; efectuarea de calcule bazate pe date din viaţă utilizând legile de mişcare
si lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare; activităţi de grup pentru a justifica
deciziile după efectuarea calculelor.
6. Timpul estimat: 4 lecţii
7. Cunoştinţe necesare: legile de mişcare, legile frecării, energie cinetică
8. Competenţe specifice: Elevii vor fi capabili:
 să înţeleagă legăturile dintre cunoştinţele teoretice şi problema prezentată;
 să deseneze scena descrisă în enunţ, indicând semnificaţia celor desenate;
 să efectueze calcule adecvate pentru a găsi răspunsuri la întrebările
problemei prin aplicarea legilor de mişcare şi a noţiunii de lucru mecanic al
forţei de frecare la alunecare;
 să efectueze determinări experimentale ale coeficientului de frecare la
alunecare;
 să demonstreze perseverenţă în înţelegerea problemei şi să participe la a
stabili dacă şoferul este de vină pentru accident;
 să se integreze ca membru al unui grup de discuţii şi să participe la
efectuarea calculelor pentru a stabili vina;
Proiect finanţat în cadrul Programului EC FP7:
5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1, Grant Agreement No.:266589
Acţiuni de sprijinire pentru inovare la orele de curs: Instruitrea profesorilor cu
privire la metode de predare pe scară largă în Europa

PROFILES - Professional Reflection Oriented Focus on
Inquiry-based Learning and Education through Science
 să înţeleagă legătura dintre modificarea energiei cinetice şi lucrul mecanic

efectuat de forţa de frecare şi să fie capabil să utilizeze relaţia v = (2μgs)½ ;

 să decidă, cu argumente, dacă şoferul maşinii este vinovat pentru accident.

Secţiuni
1. Activităţile pentru elevi
2. Ghidul profesorului
3. Evaluare
4. Notiţele profesorului

Descrierea în detaliu a scenariului, a datelor problemei şi
a cerinţelor
Sugestii pentru abordarea problemei din punctul de
vedere al profesorului
Sugerează strategii pentru evaluarea formativă
Conţin bazele teoretice ale problemei şi indică ce calcule
se vor efectua de către elevii îndrumaţi

Notă:
Aceste materiale au fost selectate din Modulele de predare/Învăţare realizate de
consorţiul PARSEL (Streller şi Bolte, 2007) în cadrul proiectului EC FP6 PARSEL
(SAS6-CT-2006-042922-PARSEL) finanţat de Uniunea Europeană. Materialele au
fost traduse şi adaptate de Grupul de lucru PROFILES al Universităţii „Valahia”
din Târgovişte. Pentru mai multe informaţii se poate consulta site-ul proiectului
PARSEL: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules
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