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Abstract 

The teacher is the sculptor who create the pupil’s personality, the sculptor of spiritual worldand 
create to young generation a creative, inovative personality, who will contribute to the progress of our 
country. Ry instruments used in teaching/learhing/evaluation process will depends the quality of sculptor. 
 

„Datoria unui profesor nu este de a impune sistemul unui filosof, oricare ar fi el.  
A da metoda sigură în căutarea adevărului şi nimic mai mult,  

aceasta este datoria unui profesor,  
căci esenţialul stă tocmai în libera argumentare lăsată elevilor.” 

Titu Maiorescu 
 

Metodele didactice centrate pe elevi fac parte din categoria metodelor interactive care, întemeiate pe 
ideea îmbunătăţirii gândirii şi acţiunii, determină elevii să cerceteze şi să descopere singuri cunoştinţele, să le 
prelucreze şi să găsească soluţii la problemele apărute. Eficienţa acestor metode se datorează faptului, că ele 
mobilizează voinţa, educă interese cognitive, dezvoltă memoria, gândirea, creativitatea. 

Din perspectiva centrării pe elev şi formării competenţelor sunt relevante pentru realizarea unui 
proces educaţional de calitate la chimie următoarele metode: 

Demonstraţia – metodă care se aplica de regulă, la prezentarea, descrierea şi explicarea unui 
material demonstrativ sau efectuarea unui experiment. Necesitatea recurgerii la această metodă rezultă din 
faptul că în procesul cunoaşterii unor obiecte şi fenomene ea este uneori de neînlocuit, alteori este cea mai 
eficientă, iar în multe cazuri, favorizează învăţarea. Această metodă o considerăm ca una din metodele de 
bază în studiul chimiei. În contextul majorării eficienţei acestei metode se vor utiliza materiale grafice 
(modele, tabele, schiţe, diagrame etc.) şi TIC, „experimentului de laborator”, tabla electronică - folosind 
desenul ca un material auxiliar preţios, care însoţeşte expunerea verbală uşurând înţelegerea şi asimilarea 
cunoştinţelor. 

Observarea – una din cele mai eficiente şi accesibile metode practice. Observaţiile efectuate de 
elevi în mod independent asupra fenomenelor chimice contribuie eficient la predarea – învăţarea chimiei. 
Observaţiile independente sporesc randamentul activităţii elevului şi permit învăţarea prin descoperire. 
Profesorul trebuie să formeze şi să dezvolte capacitatea elevului de a observa. Observarea poate fi organizată 
în grup, individual sau indirect pe baza percepţiei, pentru obiectele şi fenomenele chimice care nu pot fi 
direct accesibile înţelegerii lor, decât cu ajutorul materialului intuitiv: planşe, ilustraţii, filme didactice, 
diafilme, diapozitive, desene schematice, etc. De exemplu, la predarea noţiunii de „ploi acide” la temele 
„Atmosfera”, „Oxizii sulfului”, „Oxizii azotului”, se propune elevilor să-şi amintească aspectul frunzelor 
arborilor după unele ploi, cărora în popor le spun „ploi cu rugină”. Pentru a forma interesul elevilor pentru 
observarea, recunoaşterea şi identificarea elementelor chimice, profesorul nu trebuie să le sugereze din start 
rezultatele acestora, ci să dirijeze elevii pentru a descoperi rezultatele observărilor efectuate şi a le corecta 
constatările şi deducţiile. Pentru realizarea observărilor le propunem elevilor un algoritm de lucru: câteva 
indicaţii concrete cu privire la operaţiile ce trebuie efectuate succesiv pentru realizarea sarcinii. În urma 
realizării observărilor le propunem elevilor prezentarea rezultatelor obţinute prin descriere, comparare etc. 
Observările se aplică cu succes în cadrul dobândirii noilor cunoştinţe şi dirijării învăţării, în cadrul realizării 
feedback-ului. 

Brainstorming-ul (Asaltul de idei) este o metodă de stimulare a creativităţii de grup, care îi oferă 
profesorului posibilitatea de a-i implica pe toţi elevii clasei la soluţionarea problemei propuse. Prin metoda 
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brainstorming în cadrul orelor de chimie (clasele VIII - XII), abordând aspectul ecologic, au fost analizate 
subiectele:  

Ø poluarea în diferite anotimpuri; 
Ø cosmetica şi sănătatea; 
Ø produse ecologice pure; 
Ø ce ştim despre zahărul artificial? etc. 

Organizatorul grafic presupune esenţializarea unui material informativ care urmează să fie 
exprimat sau scris, prin schematizarea, sistematizarea şi vizualizarea ideilor. 
Prin intermediul organizatorului, se obţin: 

• eliminarea redundanţei din informaţie; 
• structurarea informaţiei; 
• reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concepte. 

Organizatorul grafic poate fi structurat pe cinci domenii: 
1. compararea; 
2. descrierea; 
3. structurarea pe secvenţe; 
4. relaţia cauză-efect; 
5. detectarea problemei şi găsirea soluţiei. 

APLICAŢIE: Proprietăţi chimice generale ale acizilor (Cl. a VIII-a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explozia stelară se realizează în următoarele etape: 
1. Formularea problemei-în centrul unei steluţe cu cinci colţuri se scrie problema: Apa potabilă dăunează 
sănătăţii, iar în vârful fiecărui colţ al steluţei se scriu întrebări de tipul: Ce? Cine? Unde? 
De ce? Când? Cum? etc. De exemplu, această metodă e recomandabilă la studiul subiectului „Apa 
naturală”, Clasa a VIII-a;  
2. Organizarea activităţilor în grupuri; fiecare grup modelează asupra unei întrebări; 
3. Elaborarea de către fiecare grup a răspunsurilor la întrebarea respectivă; 
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup, evidenţierea celor mai interesante aspecte şi aprecierea muncii 
în echipă. 

Acizii reacţionează 

Indicator
Turnesol 

Fenolftaleină 

Roşu 

Incolor 

Metale mai reactive 
decât hidrogenul 

Săruri + H2 

Oxizi bazici Săruri + apă 

Bazele 
Solubile 

Insolubile 
Săruri + apă 

Sărurile acizilor Săruri + acizi slabi 

506



 

Jocul de rol este o metodă ce presupune în provocarea unei discuţii plecând de la o problemă, a unui subiect 
ales. Are diverse forme de desfăşurare în care două sau mai multe persoane joacă roluri într-un scenariu scurt 
ce ţine de subiectul pus în discuţie. 
Etapele desfăşurării: 

1. Selectarea problemei, subiectului. 
2. Elaborarea scenariului. 
3. Însuşirea rolurilor. 
4. Prezentarea. Interpretarea rolurilor. 
5. Analiza rezultatelor. 

De exemplu: la predarea temei „Ozonul – formă alotropică a oxigenului” (Clasa a VIII-a), elevilor li se 
propun rolurile ozonului bun şi ozonului rău. Astfel, se vor discuta probleme ce ţin de protecţia şi rolul 
stratului de ozon şi ozonul în calitate de agent poluant care contribuie la formarea smogului urban.  

Clustering-ul (ciorchinele) este o tehnică de organizare grafică a informaţiei prin structurarea, 
sistematizarea şi stabilirea unor conexiuni dintre elementele constituente. Elaborarea clustering-ului 
presupune câteva etape: 

1. Profesorul anunţă subiectul şi îl scrie în centrul unei foi. 
2. În timpul brainstorming-ului se lansează idei, care se fixează pe fişe separate. 
3. Fişele cu ideile acumulate se plasează într-un cluster. 
4. Fişele pot fi mutate până nu li se determină amplasarea adecvată. 
5. Se marchează conexiunea dintre idei. 

Tehnica clustering poate fi folosită cu succes la diferite etape ale lecţiei, atât pentru evocare cât şi în cadrul 
reflexiei. 
De exemplu, ciorchinele cu doi sateliţi.(Cl. a VII-a, subiectul „Corpuri şi substanţe”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoda Cinguin este utilă pentru sintetizarea unor informaţii complexe şi pentru stimularea 
creativităţii. O variantă de utilizare a acestei metode la lecţiile de chimie constă în compunerea unei poezii în 
care:  

 › primul vers este alcătuit dintr-un singur cuvânt şi constituie denumirea substanţei; 
 › al doilea vers se compune din două adjective, care reprezintă proprietăţile ei fizice; 
 › al treilea vers format din trei verbe, care exprimă proprietăţile chimice; 

Arderea 
hârtiei 

Conductibilitate 
electrică 

Chimice 

Fenomene 

Fizice 

Corozia 
fierului 

Măsurabile Observabile 

Înăcrirea 
laptelui 

Starea 
de agregare 

Gustul 

Culoarea 

Mirosul  

Conductibilitate 
termică 

t o de fierbere 
sau topire 

Densitate  
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 › al patrulea vers conţine cinci cuvinte, ce exprimă utilizarea şi importanţa substanţei; 
 › al cincilea vers să conţină un cuvânt şi evidenţiază clasa din care face parte substanţa sau este o 
metaforă la primul vers.  

De exemplu: Cl. a XI-a, subiectul „Alchinele – hidrocarburi nesăturate a ciclice cu o dublă legătură”. 
Etilenă 

Sunt uşoară, incoloră, 
Ce interacţionez, adiţionez şi polimerizez 

Am şi o formulă interesantă C2H4. 
Însă fac parte din alchenă. 

Metoda PRES este o metodă utilă în formarea abilităţilor de argumentare a poziţiei sau opiniei 
proprii cu privire la problema dată. Această metodă îi ajută pe elevi să-şi sistematizeze gândurile, să-şi 
formuleze opiniile clar şi concis.  

Algoritmul utilizării: 

P - elevul exprimă punctul personal de vedere; 
R – formulează un raţionament la punctul său de vedere; 
E – prezintă un exemplu pentru clarificarea raţionamentului; 
S – realizează un rezumat al punctului personal de vedere. 

Această tehnică o putem aplica la tema „Halogenii”, clasa a IX- a, făcând referire la fluorocarburi, 
CFC şi rolul lor în degradarea stratului protector de ozon. 

Problematizarea este modalitatea de a crea în mintea elevului o stare conflictuală intelectuală 
pozitivă, determinată de necesitatea cunoaşterii unui obiect, fenomen, proces sau rezolvări a unei probleme 
teoretice sau practice pe cale logico-matematică şi experimentală.  

Învăţarea prin problematizare poate fi realizată prin: 
a) întrebări-probleme; b) probleme; c) situaţii-problemă. 
a) Întrebarea-problemă îşi atinge scopul dacă ea reuşeşte să trezească curiozitatea şi interesul elevilor 

pentru aflarea adevărului ştiinţific. 
De exemplu: Clasa a XI-a, subiectul „Studierea proprietăţilor săpunului şi ale detergenţilor sintetici”. 
De ce este necesară educaţia ecologică? De ce este necesară studierea temei „Detergenţii chimici” 

b) Problema produce un conflict intelectual mai complex şi la un nivel mai avansat de dificultate, ceea 
ce intensifică activităţile mintale ale elevilor. 

De exemplu: problema propusă pentru rezolvare în clasa a IX-a, Subiectul „Chimia şi mediul înconjurător” 
Cunoscând consecinţele negative, cum s-ar realiza depozitarea fără riscuri poluante a deşeurilor 
radioactive? 

c) Situaţia-problemă se caracterizează prin faptul că oferă elevului posibilitatea şi îl stimulează să 
caute singur soluţia pentru situaţia respectivă (clasa a X-a, Subiectul „Importanţa şi rolul 
substanţelor anorganice/aditivi alimentari pentru viaţa şi sănătatea omului”). 

De exemplu: Pornind de la necesitatea asigurării interrelaţiilor favorabile dintre organismele vii şi mediul 
lor de viaţă, care ar fi soluţiile de prevenire a poluării mediului ambiant la nivel naţional? Cum putem 
rezolva problema alimentară.  

Metodele de predare-învăţare-evaluare interactive centrate pe elev contribuie eficient la formarea 
personalităţi creative, inovatoare, uşor adaptabile la condiţiile în continuă schimbare a societăţii. Anume 
generaţia tânără, formată ca personalităţi creatoare, inovatoare va fi cea care va contribui la progresul ţării 
noastre. 
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