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Chimia, ca disciplină de învățământ, vizează:

1. Explorarea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor 
întâlnite în activitatea cotidiană 
2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui 
demers investigativ 
3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând 
algoritmi și instrumente specifice chimiei 
4. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii substanțelor 
chimice asupra propriei persoane și asupra mediului 
înconjurător



Școala trebuie să-i înarmeze pe elevi cu metoda de a 
învăța – a învăța să înveți – prevenind asimilarea 

pasivă și asigurând un învățământ activ
• Chimia este știința, alături de celelalte științe ale naturii, care-l ajută pe elev să 

cunoască mediul în care trăiește și procesele din jurul său. Aceasta implică 
transformarea elevului din spectator, în actor al activității științifice. Se 
evidențiază astfel necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător și om 
de știință, ci ca pe un cetățean care să utilizeze demersul științific în vederea 
înțelegerii și participării active la viața socială.

• Chimia nu trebuie să definească ceea ce el intuiește sau folosește, ci trebuie 
să-l provoace pe elev să (re)descopere ce îl înconjoară și ce se întâmplă în 
jurul său, pentru a găsi soluții problemelor cărora va trebui să le facă față.



Predarea chimiei implică câteva probleme majore:

Baza tehnico-materială – soluție – recurgerea la 
experimentul simplu, nesofisticat, utilizând materiale 
din mediul familiar elevului

Necesitatea pregătirii permanente a profesorului în 
cunoașterea metodelor de predare și experimentare



ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE
,,Este metoda didactică în care cadrul didactic concepe şi organizează activitatea astfel
încât să faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a cunoştinţelor, explicaţiilor, prin
parcurgerea identică sau diferită a drumului descoperirii iniţiale a adevărului.” (Ion Jinga)

Învăţarea prin descoperire satisface curiozitatea şi nevoia de învăţare a elevului pe
două căi:

• inductivă: presupune explorare şi experimentare ce conduc la formularea unor
generalizări, concluzii;

• deductivă: presupune transformarea adevărurilor generale în adevăruri particulare.

Aceasta presupune ca activităţi:

observarea dirijată;

observarea independentă;

învăţarea prin încercări - experimente



ROLUL PROFESORULUI:
Să organizeze activitatea;
Să stabilească regulile de desfășurare a activităților de grup și a responsabilităților 
membrilor;
Să dirijeze învățarea prin respectarea scenariului propus;
Să precizeze în limbaj simplu etapele ce trebuie parcurse pentru ca elevul să 
răspundă sarcinilor date;
Să prezinte experimentele demonstrative în vederea explicării sau confirmării unor 
adevăruri științifice;
Să antreneze elevii în observarea directă a experimentului demostrativ;
Să îndrume elevii în executarea individuală a experimentelor;
Să explice științific rezultatele unui experimnet astfel încât acest lucru să fie un 
model pentru elev;
Să urmărească respectarea regulilor stabilite și a activității fiecărui membru a 
echipei de lucru;
Să compare rezultatele obținute și să le aprecieze.



EXPERIMENTUL
„Un procedeu de cercetare în știință, care constă în provocarea intenționată a unor 
fenomene în condițiile cele mai propice pentru studierea lor și a legilor care le guvernează; 
observație provocată; experiență“ (Paul Popescu Neveanu, Dicționar de psihologie)

• Este calea fundamentală de predare a chimiei, știință experimentală, fiind 
un „pilon“ de susținere al metodelor active

• Metodă de investigare, dar și metodă de învățare

• Metodă de explorarea realităţii – experimentul – direct sau indirect,
folosită în predare şi învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât
dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege
esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretarea datelor
experimentale, interesul de cunoaştere etc.



„Mi s-a spus și am uitat, Am văzut și am înțeles, Am făcut și am învățat“ (Confucius)

• Potrivit lui Ioan Cerghit, experimentul este definit ca: „o observaţie
provocată, o acţiune de căutare, de încercare, degăsire de dovezi, de legităţi,
este o provocare intenţionată, în condiţii determinate (instalaţii, dispozitive,
materiale corespunzătoare, variaţie şi modificarea parametrilor etc.), a unui
fenomen, în scopul observării comportamentului lui, al încercării raporturilor
de cauzalitate, al descoperirii esenţei acestuia (adică a legităţilor care–l
guvernează), al verificării unor ipoteze“.

• Totodată el consideră experimentul ca o metodă activă care „are mai multă
forţă de convingere decât orice altă metodă şi, deci, posibilităţi sporite de
înrâurire asupra formării concepţiei ştiinţifice despre natură la elevi”.



VALOAREA FORMATIVĂ A EXPERIMENTULUI
Competențele generale vizate:

Experimentul dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a
înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi de interpretare a datelor
experimentale, stimulează interesul faţă de cunoaştere.
Profesorul dirijează executarea unor acţiuni de către elevi, în scopul asigurării
unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoaşterea unor aspecte ale
realităţii. Elevii sunt astfel puşi în faţa realităţii, să studieze pe viu, să fie în
contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia, fiind determinaţi, în acest
mod, să înveţe prin descoperire.

Competențele specifice metodei, angajează un ansamblu de capacităţi
complementare care vizează :

formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice;
elaborarea definiţiilor operaţionale;
aplicarea organizată a cunoştiinţelor ştiinţifice în contexte didactice de tip frontal, 
individual, de grup.



,,EXPERIMENTUL ESTE CALEA SPRE REUŞITĂ.’’
(ALBERT EINSTEIN)

• Problema învățământului individualizat datează de pe vremea lui Confucius.
Doar că, acum revine puternic, odată cu noua viziune asupra învaţării,
learning by doing, cu mutarea accentului de la predarea conținutului spre
învăţare şi spre individualizarea învăţării.

• În acord cu orientările actuale din literatura de specialitate, apare ca necesitate
utilizarea majoritară a experimentelor individuale: “elevul se dezvoltă prin
exerciţiile pe care le face, şi nu prin acelea care se fac în faţa lui” (I.Cerghit).

• Astăzi, învăţarea ştiinţelor readuce pe primul plan experimentul de cercetare
şi descoperire (investigaţie ştiinţifică), iar pentru al putea utiliza, trebuie să
verificăm dacă elevii au deprinderile necesare de observare, comparare şi de
clasificare a informaţiilor pe care le primesc.



TIPURI ŞI FORME DE EXPERIMENTE

Experimentele pot fi clasificate după criterii generale: 
locul în ierarhia învăţării, 
gradul de participare a elevilor,
resursa umană şi de locul de învăţare în lecţii. 



După scopul pe care îl au în lecţie:
Experimente pentru stimularea interesului faţă de noile
informaţii, a motivaţiei pentru învăţare (se află în momentul de
introducere în lecţie).

Experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea
sau extinderea lor – experimentele demonstrative – pregătite de
profesor înainte de activitate şi apoi prezentate grupei în vederea
demonstrării, explicării, confirmării unor adevăruri;

Experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe
parcursul lecţiei în momentele de feed-back sau de recapitulare)

Experimente pentru evaluare.



După durata desfăşurării:

Experimente imediate a căror desfăşurare nu necesită
mult timp (experimentul începe, se desfăşoară şi se încheie
în cadrul unei activităţi);
Experimente de durată a căror desfăşurare se întinde pe
parcursul unei perioade mai lungi de timp (ex. Influenţa
poluanților asupra mediului, fenomenul de cristalizare –
realizarea lui necesită o observare a modificărilor pe
parcursul câtorva săptămâni) şi care necesită notarea într-o
fişă de observaţie a modificărilor produse de-a lungul
întregii perioade.



Din punct de vedere al participării sau al
implicării elevilor în efectuarea experimentului:

Demonstrativ – experimentul este efectuat de către profesor, iar elevii asistă
la desfăşurarea sa

Pe grupe de 3 – 4 elevi – experimentul se produce într-un timp scurt, sarcinile
fiind împărţite pentru a se asigura astfel participarea tuturor, chiar dacă
activitatea lor s-ar desfăşura pe diferite planuri (unii fac experimentul, alţii
scriu observaţiile etc.)

Individual –elevii sunt antrenaţi în mod egal, lucrează concomitent cu
profesorul sau fiecare copil lucrează independent;

Frontal (forma combinată) –experimentul este efectuat de fiecare dintre
elevi, în acelaşi timp şi în acelaşi ritm, pe aceeaşi temă, sub îndrumarea directă
a cadrului didactic; necesită aparatură pentru fiecare elev, dar are un efect
instructiv sporit.



ETAPELE UNUI EXPERIMENT

1. Observarea unor fapte;
2. Elaborarea ipotezelor – pe baza analizei şi relaţionării
faptelor;
3. Experimentarea propriu-zisă – provocarea fenomenului
în condiţii determinate pentru a verifica ipotezele elaborate
anterior;
4. Prelucrarea datelor obţinute – formularea unei concluzii.



OBSERVAŢIA DIDACTICĂ,
presupune urmărirea atentă a unor obiecte şi fenomene, ce au loc.

• Acest tip de observare poate avea loc: sistematic – prin îndrumarea profesorului sau
independent – prin propria dorinţă. Acestea au ca scop descoperirea cunoştinţelor despre
realitatea din jur şi completarea unor informaţii, deja existente în baza de cunoştinţe.
Observaţia are un caracter euristic şi scopul ei este de a trezi participarea, receptivitatea
elevilor faţă de ceea ce se întâmplă în fenomenele chimice.

• Observaţiile pot fi de două tipuri: de lungă sau de scurtă durată. Prin observaţii se ating
următoarele obiective: explicarea, descrierea, interpretarea unor fenomene. Observaţiile
văzute vor fi exprimate şi explicate, mai târziu, de elevi, prin diferite reprezentări grafice sau 
realizare de eseuri. Prin acest tip de observare şi prin formele care au loc în acest proces, sunt
dezvoltate şi alte calităţi precum: răbdarea, consecvenţa, imaginaţia, perseverenţa,
perspicacitatea.

• Urmează etapele de tratare a informaţiilor observate, etape care antrenează operaţii de
comparare, clasificare, prelucrare, reprezentare a informaţiilor culese. Invăţarea trebuie
dirijată de către profesor, pentru a le forma elevilor deprinderile de investigare ştiinţifică.



CELE MAI UTILIZATE FORME ALE 
EXPERIMENTULUI

Experimentul cu caracter demonstrativ – realizat de profesor, are
ca etape:

Asigurarea unei pregătiri teoretice;
Cunoaşterea aparaturii de către elevi;
Executarea lucrării experimentale de către profesor, cu explicarea
demersurilor efectuate şi asigurarea unei atitudini active din partea
elevilor;
Elaborarea concluziilor, prin antrenarea elevilor.



CELE MAI UTILIZATE FORME ALE 
EXPERIMENTULUI

Experimentul cu caracter de cercetare – are ca etape:

Delimitarea unei probleme;

Emiterea de ipoteze;

Organizarea unei situaţii experimentale;

Desfăşurarea propriu-zisă a experimentului, cu folosirea aparaturii
de laborator;

Prelucrarea datelor şi interpretarea lor;

Confirmarea sau infirmarea ipotezei.



CELE MAI UTILIZATE FORME ALE 
EXPERIMENTULUI

Experimentul cu caracter aplicativ – urmăreşte confirmarea experimentală a
unor cunoştiinţe anterior dobândite. Se realizează individual, de către fiecare
elev, sub supravegherea profesorului.

Etapele acestui tip de experiment sunt:

Prezentarea sau actualizarea cunoştiinţelor teoretice;

Prezentarea sarcinilor de lucru;

Organizarea activităţii elevilor: gruparea lor, repartizarea materialelor;

Executarea activităţii experimentale de către copii sub îndrumarea cadrului
didactic;

Consemnarea rezultatelor;

Comentarea şi stabilirea concluziilor.



CONCLUZII

• Elevii trebuie să învețe să-și dezvolte propriile idei despre lumea 
care îi înconjoară, acest lucru este posibil dacă profesorul găsește 
cele mai bune căi de a face accesibile conținuturile acestei 
discipline. Cu cât se vor găsi mai multe canale de furnizare a 
cunoștințelor către elevi cu atât vor asimila mai durabil și vor 
prelucra în mod superior informațiile învățate. 

• Dacă elevii pot efectua experimente în mod direct și pot evalua 
rezultatele acestora, înseamnă că sunt foarte aproape de întelegerea 
adevărată.

,,Natura ne aseamănă, educația ne deosebește“ 
(Confucius)
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