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„Orice metodă pedagogică rezultă din 

întâlnirea mai multor factori şi, din acest 

punct de vedere, educaţia va rămâne mereu 

o artă: arta de a adapta, la o situaţie 

precisă, indicaţiile generale date de cărţile 

de metodologie.”

Gaston Mialaret



• Alături de celelalte obiecte de învăţământ, chimia şi fizica se înscriu printre
disciplinele fundamentale care, aduc o contribuţie însemnată în pregătirea generală
a elevilor. Substanţele chimice se află pretutindeni: în stele şi planete,în spaţiile
intergalactice, în galaxii şi metagalaxii, în toate organismele vii şi în hrana noastră
zilnică. Fenomenele explicate prin prisma fizicii le întâlnim la tot pasul: de la
balansoar la roabă, de la plutirea unei mingi la cea a vapoarelor , de la ploaie la
zăpadă……

• Pentru a face faţă uimitorului progres al acestor ştiinţe, pentru a nu fi copleşiţi de
avalanşele informaţionale, noi, profesorii trebuie să selectăm metode care să
determine studierea logică, temeinică şi aprofundată a acestora. În contextul noilor
cerinţe privind pregătirea elevilor, metodele de învăţământ trebuie considerate şi
valorificate ca instrumente de lucru cu ajutorul cărora sub îndrumarea profesorului,
elevii dobândesc cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, îşi formează opinii, convingeri,
aptitudini. Plăcerea de a înţelege chimia şi fizica este legată de posibilitatea – şi
evident dorinţa – elevului de a înţelege şi asimila toate noţiunile care i se predau.

• Experimentul de laborator este o metodă fundamentală în predarea –învăţarea
ştiinţelor având scopul deducerii informaţiilor teoretice, concretizării,
verificării,aprofundării şi consolidăriii cunoştinţelor şi deprinderilor psiho-motorii.
Experimentul este o observare provocată. A experimenta înseamnă a-i pune pe
elevi în situaţia de a concepe şi practica ei înşişi un anumit gen de operaţii cu
scopul de a observa , studia , dovedi , verifica , măsura rezultatele.



Metode şi strategii centrate pe elev 

• Ce presupune învăţarea centrată pe elev?

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care 
presupune un stil de învăţare activ şi integrarea 
programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de 
învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi 
responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce 
priveşte propria lui educaţie. 

• Avantajele învăţării centrate pe elev:
 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt 

conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare; 

 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor 
învăţate, deoarece aceste abordari folosesc învăţarea activă; 

 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia 
înseamnă a o înţelege; 



Care este rolul metodelor de învăţare 

centrate pe elev ?

• Metodele de învăţare centrate pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze 
judecăţi de substanţă, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie 
capabili să le aplice în viaţa reală. 

• Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii 
lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. 
Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului 
ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la copii. 

• În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele 
strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, 
ele marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Din 
aceasta perspectivă, în plan educaţional, se impune să adoptam  metode 
interactive şi tehnici de lucru care să demonstreze necesitatea abordării creativităţii 
în didactica modernă cu scopul de a exersa,valorifica şi dezvolta gandirea critică a 
elevilor. A gândi critic înseamnă a fi curios, a adresa întrebări,a căuta răspunsuri,a 
găsi alternative; ceea ce determină elevul să participe activ la însuşirea noilor 
cunoştinţe. Abordarea noilor conţinuturi de învăţat se desfaşoară în trei etape: 
evocare, realizarea sensului şi reflecţia (prescurtat ERR).



• Dintre metodele de învăţare centrate pe elev amintesc:

• SINELG   (Sistemul interactiv de notare pentru 
eficientizarea lecturii şi a gândirii)

• Metoda asaltului de idei (brainstorming-ul)

• Metoda ciorchinelui

• Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat 

• Diagramele Venn

• Învăţarea prin cooperare 

• Metoda mozaicului 

• Metoda  TURUL GALERIEI

• Controversa creativă

• Harta conceptuală  

• Studiul de  caz

• Proiectul



Experimente demonstrative







Experimente pe grupe









Descrie ! 

cuprul din

punct de vedere al 

proprietăţilor fizice

Analizează!

culorile obţinute prin

recţia oxidului cupric cu 

acidul clorhidric

şi acidul sulfuric

Compară! 

Procentul de   oxigen din  

oxidul cupric şi

oxidul cupros

Asociază!

reactanţii din coloana A 

cu produşii de reacţie din 

coloana B

Aplică! 

Regulile de calcul şi determină

masa moleculară, raportul

atomic, raportul de masă şi

compoziţia procentuală a 

carbonatului bazic de cupru

Argumentează! 

de ce cocleala de pe o tablă

de cupru poate fi înlăturată

cu o soluţie de acid clorhidric



Afişul/posterul



Am încercat să folosesc metode cât mai diverse pentru ca
fizica şi chimia să devină cât mai accesibile elevilor.

Alături de experimentul demonstrativ, experimentul pe
grupe, am intodus experimentul ca temă pentru acasă.

,, Experimentul este calea spre reuşită !’’ spunea marele
Eistein şi într-adevăr aşa este. Am avut plăcuta supriză să
primesc fotografii cu experimente efectuate acasă de la acei
elevi pentru care fizica şi chimia au încă multe necunoscute.

Consider că este un progres în pregătirea lor pentru că au
citit din caietul elevului scopul experimentului, modul de
lucru, l-au realizat implicând şi familia, au stabilit şi
concluziile deci au învăţat experimentând despre proprietăţi,
fenomene, au verificat principii şi legi.

Nu ştiu dacă peste câţi ani vor mai şti să enunţe legea lui
Arhimede, dar sigur îşi vor reaminti de ,,oul scafandru’’.



Experimentul ca temă pentru acasă

•

• Lucrare experimentală
Difuzia a două lichide

• Materiale necesare: două pahare 
transparente, apă rece, cuburi de gheaţă, apă 
caldă, cerneală

• Mod de lucru: 
• Turnaţi în primul pahar apă rece şi adăugaţi 

cuburile de gheaţă, iar în al doilea apă caldă 
• Picuraţi câteva picături de cerneală în fiecare 

pahar
• Urmăriţi modul în care se împrăştie cerneala 

în fiecare pahar
• Concluzii :
• Cerneala picurată în apa caldă 

.........................................................................

...iar cea picurată în apa 
rece…………………………………….

































Transmiterea căldurii prin metale







Lucrare de laborator - Volumul cerii 
la solidificare

• Scopul lucrării: Verificarea experimentală a fenomenului de 
micşorare a volumului cerii prin solidificare       

• Materiale necesare: o lumânare, 3 pahare Berzelius de mărimi 
diferite( se pot utiliza şi sticluţe de la medicamente) spirtieră 
,trepied ,sită cu azbest , un capac metalic

• Mod de lucru : 

• Sfărâmaţi lumânarea şi puneţi bucăţelele de ceară într-un pahar

• Încălziţi apa şi când este aproape de punctul de fierbere răsturnaţi-
o în alt pahar

• Introduceţi cu atenţie paharul cu lumânarea în paharul cu apă 
fierbinte

• Aşteaptaţi până se topeşte întreaga cantitate de ceară

• Luaţi cu atenţie paharul cu ceară topită ( cu o mănuşă) şi turnaţi 
ceara lichidă în capacul metalic

• Aşteptaţi puţin timp până când ceara se va solidifica şi priviţi cu 
atenţie suprafaţa acesteia

• Observaţie: Suprafaţa cerii solidificate este curbată spre interior( 
concavă).

• Concluzie :   Concavitatea suprafeţei cerii solidificate se explică 
prin faptul că ceara, prin solidificare, îşi ………………………….. 
volumul .



• Lucrare de laborator – a) Evaporarea şi natura lichidelor
• Scopul lucrării: Verificarea experimentală a factorilor de care depinde 

evaporarea   
• Aparatură şi reactivi: trei lichide diferite ( apă, alcool, acetonă), o pipetă şi 

trei sticle de ceas ( sau trei capace) .
• Mod de lucru: 
• Se adaugă pe cele trei sticle de ceas acelaşi număr de picături din cele trei 

lichide cu ajutorul pipetei
• Se observă ordinea în care cele trei lichide ,,dispar’’ de pe sticlele de ceas.
•

• Observaţie
• Primul lichid care se evaporă este……………….
• urmează …………………….şi………………….
• Concluzie: Viteza de evaporare depinde ……………………………………
• Lichidele care se evaporă foarte repede se numesc ………………………….







•

• b) Evaporarea şi suprafaţa  lichidelor
• Aparatură şi reactivi:  acetonă, o pipetă 

şi două pahare de dimensiuni diferite ( 
se poate utiliza şi un capac şi o sticlă)

• Mod de lucru: Se adaugă  acelaşi număr 
de picături de acetonă cu ajutorul pipetei 
în cele două pahare

• Se observă ordinea în care cele două 
lichide ,,dispar’’ .

• Observaţie : Se evaporă mai repede 
acetona din paharul cu…………………………..

• Concluzie :  Viteza de evaporare pentru 
acelaşi lichid este cu atât mai mare cu 
cât suprafaţa de evaporare este mai 
mare.

•



• c) Zvântarea şi…. evaporarea

• Aparatură şi reactivi:  alcool, o pipetă 
,două sticle de ceas , un evantai sau o 
bucată de carton 

• Mod de lucru: Se adaugă  acelaşi număr 
de picături de alcool cu ajutorul pipetei pe 
cele două sticle de ceas

• Se îndepărtează o sticlă de ceas şi se 
flutură un carton sau evantai deasupra 
celeilalte 

• Se observă ordinea în care cele două 
lichide ,,dispar’’ .

• Alcoolul  de pe sticla de ceas ,, vânturată’’ 
se evaporă…………………………….

• Concluzie :   Viteza de evaporare 
………………dacă vaporii formaţi sunt 
îndepărtaţi de deasupra vasului 

• Completaţi:

• Rufele se usucă mai repede:

– Când sunt larg întinse pe sfoară , 
deoarece…………………de 
evaporare este mai mare.

– Când atmosfera este uscată deoarece 
nu există ………………….de apă în 
atmosferă.

– Când  bate vântul, deoarece 
sunt……………………vaporii de apă 
din preajma rufelor.



• PLOAIE ÎN…LABORATOR
• Lucrare de laborator

• Scopul lucrării: Verificarea experimentală a fenomenului de condensare a apei .
• Aparatură şi reactivi: spirtieră, sită de azbest, trepied , suport universal, cleme,  

balon cu tub lateral, o bucată de sticlă , cuburi de gheaţă. 
• Mod de lucru: Aşezaţi pe sita de azbest vasul de sticlă cu apă. Pe o bucată de sticlă, 

împrăştiaţi bucăţi sau cuburi de gheaţă. În momentul în care apa din vas începe să 
fiarbă şi prin tub ies vapori de apă , luaţi geamul cu gheaţă şi ţineţi-l deasupra 
vasului , cam la o jumătate de metru înălţime. Ploaia va începe...de la sine, 
din...senin. Pe măsură ce vaporii de apă vor atinge geamul rece, pe aceasta se vor 
forma mii de picături de apă. Când ele se vor uni şi vor deveni mai mari şi mai grele 
vor începe să se desprindă de pe sticlă şi să curgă ... ca orice ploaie caldă de vară.

• Concluzie: Aerul fierbinte , încărcat cu vapori de apă , care ies din vas , întâlneşte 
suprafaţa rece şi ……………………. din abundenţă, apoi picăturile în exces cad sub 
formă de ploaie.



Ploaie …acasă!





•

•

• Experiment – taburetul şi scaunul cu spătar
• Mod de lucru:
• aşează-te pe rând pe un taburet ( care are 

suprafaţa plană) şi apoi pe un scaun cu spătar ( 
cu suprafaţa curbată);

• observă care scaun ţi se pare mai tare, atunci 
când stai pe el;

• Observaţie: Taburetul pare mai t.......... decât 
scaunul cu spătar

• Concluzie: Suprafaţa taburetului fiind plană, 
corpul vine în contact cu el pe o suprafaţă mai 
mică decât pe scaunul cu spătar. Presiunea 
exercitată de greutatea corpului  este 
..................când ne aşezăm pe taburet. Cum 
suprafaţa scaunului este curbată ea vine în 
contact cu o parte mai mare a corpului nostru şi 
deci presiunea este mai ......................

• ???? Dacă ai fi pe apa îngheţată a unui lac şi aceasta ar începe să 
pârâie dând semne vizibile de crăpare atunci este indicat să te 
întinzi repede pe gheaţă deoarece, venind în contact cu gheaţa pe 
o suprafaţă mai mare , presiunea va fi mai...............şi gheaţa n-ar 
mai crăpa.



•

• Experiment –Principiul vaselor 
comunicante

• Scopul lucrării: Demonstrarea 
principiului vaselor comunicante

• Materiale necesare: corpurile a două 
seringi (li se scot pistoanele)sau două 
pixuri transparente, un furtunaş de 
plastic sau cauciuc de 15-20 cm,apă

• Mod de lucru:
• Legaţi cele două seringi prin 

intermediul furtunaşului pentru a 
obţine două vase comunicante ( 
tub,,U’’)

• Turnaţi apă ( o puteţi colora cu 
cerneală) şi observaţi nivelul apei din 
cele două ramuri

• Ridicaţi una din ramurile tubului ( 
seringii)





Studiul plutirii corpurilor















Experimente productiv-reproductive

Zâmbesc apele curate din 

Bucovina  !



Explicaţii privind modul de efectuare a analizelor











Determinarea temperaturii







Determinarea vitezei vântului





Vă mulţumesc ! 


