
                                      OPTIONAL FIZICA  CLS. A XI-a F și G 
 
                                      TITLUL: OMUL-SISTEM BIOFIZIC 
 
 
 
Intre fizica si biologie exista o stransa legatura cu larga aplicabilitate in procesul de invatamant. In 
procesele biologice proprii fiintelor vii exista multe fenomene fizice cum ar fi  circulatia sangelui, 
distributia de potential electric in diferite puncte ale organismului, transmiterea influxurilor 
nervoase, procese energetice specifice lumii vii  si care pot fi abordate din punct de vedere fizic. 
Fizica este importanta pentru biologie si prin tehnica experimentala pe care o ofera (procedee de 
analiza structurala de mare precizie, folosirea radioizotopilor si altele).  
Avand in vedere ca in clasa a XI-a elevii studiaza anatomia si fiziologia omului, credem ca este 
important ca elevii sa priveasca procesele care se desfasoara in organismul uman dintr-o perspectiva 
interdisciplinara. 
 
 
 
 
 
 
                                             OPTIONAL FIZICA  CLS. A X -a F și G 
 
                                                           TITLUL: FIZICA SI VIATA 
 
 

Divizarea stiintei in discipline si subdiscipline care sunt predate separat, fara a fi evidentiate 
lagaturile organice dintre ele  si fara sa se faca legatura cu viata de zi cu zi, face ca tanarul dornic de 
cunoastere, in primul rand intuitiva, sa devina saturat de lucruri abstracte si sa considere scoala doar 
o necesitate pentru obtinerea unei diplome, si nu izvor de cunoastere si perfectionare. 

La ora actuala omenirea se confrunta cu probleme globale cum ar fi: criza energetica, incalzirea 
globala etc., care cer o viziune integrata asupra multor fenomene, care nu mai pot fi studiate separat, 
ci doar tinand cont de interdependenta  dintre ele.  
Pentru intelegerea unor subiecte mai complexe din viata de zi cu zi, este necesara o abordare 
interdisiplinara. 
Este important ca elevilor sa li se explice  unde vor fi aplicate in practica notiunile invatae in timpul 
orelor de fizica.  Din acest motiv consideram ca un optional cu titlul “FIZICA SI VIATA” ar fi bine 
venit pentru elevii claselor a X-a.  


