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Învăţământul modern ne învaţă că “activ” este elevul care gândeşte, care depune un efort de 

reflecţie personală, interioară şi abstractă, căruia i se oferă posibilitatea de a afla singur cunoştinţele 

înţelegându-le, stocându-le şi aplicându-le în mod personal, care cercetează şi redescoperă 

adevărurile şi nu acela care reproduce mecanic materialul predat de cadrul didactic. 

Pe parcursul activităţii didactice trebuie să facem din elev un participant activ în propriul 

proces de învăţare pregătit să- şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, prin angajarea găndirii şi 

mobilizarea tuturor funcţiilor intelectuale. Transmiterea cunoştinţelor trebuie să fie un fel de joc 

didactic pentru a atrage elevii să-şi le însuşească şi pentru a-i prinde în mrejele procesului instructiv- 

educativ. 

De aceea considerăm că tema aeasă este foarte importantă atât pentru cariera didactică 

(vizând bunul mers al demersului didactic) cât şi pentru realizarea idealului educaţional al şcolii 

româneşti, de a forma oameni liberi, personalizăţi autonome, creative şi tolerante. 

I. SOLUL CA SISTEM FIZIC 

Solul reprezintă un component al ecosferei alături de atmosferă şi hidrosferă fiind un strat 

natural situat la suprafaţa scoarţei terestre. Solul s-a forat prin acţiunea îndelungată şi conjugată a 

unor factori interdependenţi asupra rocilor. Principalii factori sunt: clima, vegetaţia şi apa. Procesele 

de transformare au condus la apariţia feomenului de pedogeneză. Însuşirea principală a 

solului o reprezintă capacitatea acestuia de a asigura creşterea şi rodirea 

plantelor. 

Solul constituie un sistem heterogen, polifazic, dispers, structurat, poros, dinamic şi animat. 

Caracterul de heterogen este determinat de variaţia unor caracteristici în masa solului ca întreg 

sau chiar în cuprinsul componentelor sale. 

Este un sistem polifazic deoarece în alcătuirea să se regăsească cele trei faze principale: solidă, 

lichidă şi gazoasă. 

Faza solidă numită şi matricea solului, este formată din constituenţi minerali, proveniţi din 

transformarea materialului parental (roca parentală) şi constituenţi organici, proveniţi din 

transformarea materialului organic încorporate în sol. 

Componentele fazei solide se prezintă sub formă de particule de diferite dimensiuni, de la 

caţiva centimetri până la microni, ceea ce conferă sistemului caracterul de dispers. Caracterul de 

sistem structurat rezultă din faptul că particulele elementare sunt în genere reunite în formaţiuni 

structurale de forme şi dimensiuni diferite, de ordinul centimetrilor, milimetrilor sau mai puţin. 
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Procese fizice şi chimice de transformare a mineralelor şi rocilor 

În condiţiile termodinamice de la suprafaţa scoarţei Pământului (presiune scăzută, temperatură 

variabilă, prezenţa oxigenului şi a apei), mineralele şi rocile primare sunt transformate în minerale 

şi roci noi. Procesul prin care se realizează această transformare este denumit alteraţie şi prezintă 

două aspecte. 

 Un prim aspect este cel determinat de factori fizici, ca temperatura, presiunea etc. şi are 

drept efect mărunţirea mineralelor şi rocilor, proces denumit dezagregare. 

 Al doilea aspect al procesului de alteraţie este darorat unor factori chimici ca: apa, 

oxigenul, diferiţi acizi, etc. şi are drept rezultat o alterare chimică propriu-zisă. 

În general factorii amintiţi nu acţionează izolat ci se intercondiţionează reciproc şi practic nu 

se poate face o delimitare netă între dezagregarea fizică şi alterarea chimică. 

Aprovizionarea solului cu apă este un factor determinant al fertilităţii care depinde de: 

permeabilitatea solului, puterea de reţinere, pierderea apei şi de factorii hidrogeologici. 

Fertitatea solurilor se caracterizează cu ajutorul proprietăţilor specifice tipurilor de sol. 

Astfel, fertilitatea unui sol podzolic depinde de gradul de saturaţie în baze şi cantitatea de aluminiu 

mobil. Fertilitatea solurilor mlăştinoase este determinată de aprovizionarea cu potasiu şi fosfor şi de 

eventualele carenţe în calciu, magneziu, bor, cupru şi zinc. 

Activitatea umană poate dirija fertiliatea solului, în sensul creşterii acesteia, deplasând 

echilibrul ecologic în limite raţionale, dar poate determina şi o reducere a resurselor naturale din sol 

ducând la reducerea fertilităţii până la tansformarea terenurilor fertile în deşerturi şi pustiuri. 

Princialii componenţi ai solului sunt de origine minerală şi de origine organică. 

Microorgansmele solului au un rol esenţial în cataliza proceselor redox. Zona din sol influenţată 

puternic de activitatea rădăcinilor plantelor se numeşte riosferă. 

Există o foarte puternică interacţiune între materia organică solidă şi apa din sol. Dacă solul 

începe să se satureze cu apă atunci el suferă modificări serioase ale proprietăţilor fizice, chimice şi 

biolgice. Oxigenul prezent în acest tip de sol este rapid utilizat de către microorganismele aerobe 

pentru respiraţie, ceea ce duce la o scădere a conţinutului de materie organică din sol. 

II. POLUAREA SOLULUI 

Polarea solului reprezintă orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a 

solului ca biotop, în cadrul diferitelor sisteme naturale sau artificiale (antropice), afectând 

fertilitatea şi capacitatea sa bioproductivă cantitativ sau calitativ. Solul este supus unor solicitări 

crescânde din toate sectoarele de activitate, ceea ce determină, în final, dezafectarea unor însemnate 

suprafeţe. Acidiferea unui sol, din vecinătatea unei termocentrale datorată poluării cu dioxid de sulf, 

poate fi compensată prin aplicarea unor amendamente calcaroase. 
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Principalele forme de poluare ale solului sunt: eroziunea solului, degradarea structurii şi a 

proprietăţilor sale fizice, poluarea chimică şi radioactivă, conaminarea microbiană. 

Cei mai importanţi factori care determină poluarea solului sunt: starea ridicată de eroziune a 

solului, utilizarea exesivă a îngrăşămintelor chimice, utilizarea biocidelor (pesticide, insecticide, 

ierbicide), deşeuri lichide şi solide din zonele urbane şi industriale, inundaţiile şi seceta, incendiile 

de păduri, procese legate de capilaritate şi percolare. 

Metodele de reducere a poluării solului diminează efectele acesteia asupra organismelor vii 

şi a ecosistemelor. 

 În vederea formării deprinderilor şi abilităţilor practice, a stimulării interesului elevilor 

pentru studiul modulelor de specialitate, cu aplicabilitate practică, pentru determinarea  

proprietăţilor dar şi gradul de poluare al solului din diverse zone ale localităţii Târgu Mureş, am 

propus  şi un CDL cu titlul “Analize fizico-chimie ale solului”.  

În cadrul orelor de instruire practică se pot efectua o serie de analize ale  solului în care să se 

poată determina atât proprietăţile fizice cât şi proprietăţile chimice ale probelor de sol, gradul de 

poluare a acestuia, urmând ca la orele de teorie să se stabilească o serie de măsuri de prevenire şi 

combatere a poluării aplicabile la nivelul fiecărui individ, dar şi a societăţii în ansamblu. 

III. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE SOLULUI 

Pentru a face o analiză a solului elevii au prelevat probe de sol din diferite zone ale 

municipiului Tg. Mureş. Apoi aceste probe au fost analizate în laborator, în cadrul orelor de 

instruire practică.  

Alcătuirea complexă a solului îi conferă o serie de 

proprietăţi fizice, dintre care cele mai importante sunt: 

 Textura solului şi suprafaţa specifică 

 Greutatea specifică şi densitatea aparentă 

 Porozitatea solului 

 Permeabiltatea pentru apă a solului 

 Proprietăţie termice ale solului (temperatura, 

căldura specifică, capacitatea calorică, conductivitatea termică 

Aceste proprietăţi se pot determina în cadrul orelor de instruire practică în laboratorul de 

analize prin activităţi individuale sau pe grupe, necesitând foarte puţine dotări cu instrumente şi 

aparatură specială. 

IV. PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE SOLULUI 

Solul este caracterizat printr-o serie de proprietăţi chimice, foarte importante dintre care cele 

mai importante sunt: 

 Capacitatea de adsorbţie şi schimb ionic 
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 Aciditatea solului 

 Reacţia 

 Capacitatea de tamponare 

 Conţinutul în elemente nutritive pentru plante (azotul, fosforul, potasiul, suful, 

calciul şi a microelemenelor din sol) 

În adsorbţia polară sunt reţinuţi ioni, motiv pentru care se mai numeşte adsorbţie ionică. În 

acest caz, faza coloidală adsorbtivă reţine dn soluţia unui electrolit cationii sau anionii care rezută 

prin disocierea moleculelor respective. 

În sol predomină coloizii electronegativi (humus, argilă) schimbul de cationic prezintă o 

deosebită importanţă. 

Schematic reacţia de schimb cationic ar putea fi reprezentată astfel: 

 

 

 

 

Dintre analizele chimice efectuate în laboratorul de analize fizico-chimice, în cadrul orelor 

de instruire practică, amintim doar câteva. 

Reacţia-este caracteristică pentru fiecare tip genetic de sol, respectiv pentru fiecare orizont 

pedogenetic. Se stabileşte prin determinarea pH-ului, folosind un pH-metru Hellige sau o hârtie 

indicator. 

Conţinutul în CaCO3-se stabileşte prin tratarea probei cu o soluţie de HCl 10%. 

Sărurile solubile se determină relativ 

uşor cu aiutorul unor reactivi specifici 

(fenolftaleina pentru carbonatul de sodiu, 

azotatul de argint pentru clorura de sodiu şi 

clorura de bariu pentru sulfatul de sodiu). 

Reacţiile sunt caracteristice şi permit 

identificarea orizonturilor salice şi salinizate. 

Aciditatea de schimb totală-se 

stabileşte prin perclorare cu o soluţie de 

acetat de potasiu sau acetat de sodiu (1n 

tamponată la pH 8,3) până la epuizare. 

Acidul acetic rezultat în urma reacţiilor de schimb se dozează volumetric o soluţie de 

NaOH 0,05 n, în prezenţa unui catalizator mixt. Cantitatea de NaOH 0,05 n folosită la titrare este 

echivalentă cu aciditatea totală a solului. 
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V. STRATEGIA DIDACTICĂ 

În cadrul lecţiilor practice de laborator am folosit ca metodă de evaluare didactică “Turul 

galeriei”. Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi 

exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi 

susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de 

grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a 

produselor realizate de grupuri de elevi. 

Turul galeriei: constă în analiza elevilor de către ceilalţi colegi. Colegii stabilesc ce 

caracteristici are lucrarea respectivă şi dacă aceasta a respectat toate cerinţele. Se apreciază lucrările 

pin diferie procedee: se dau puncte, calificative, se lipesc etichete pe lucrările apreciate pozitiv. 

În ultimul timp se observă că folosirea metodelor activ-participative utilizate în practica 

instructiv-educativă permit elevului satisfacerea cerinţelor educaţionale prin propriul efort sau în 

colaborare cu alţi colegi. Prin aceste metode se stimulează interesul pentru cunoaştere, se 

facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, ele fiind subordonate dezvoltării mintale şi a 

nivelului de socializare ale elevilor. Aceste metode au un rol important în proiectarea didactică 

deoarece: 

 Stimulează si dezvoltă învătarea prin cooperare (lucrul în echipă), facilitând astfel 

comunicarea, socializarea, relaţionarea, colaborarea pentru rezolvarea unor 

probleme sau explorarea unor teme noi 

 Se îmbunătăţeşte cunoaşterea reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea 

reciprocă 

Învăţarea prin cooperare a scos în evidenţă o serie de rezultate cum ar fi: 

 Creşterea motivaţiei elevilor pentru activitatea de învăţare 

 Încrederea în sine bazată pe acceptarea de sine 

 Competenţe sociale sporite 

 Atitudine pozitivă faţa de cadrele didactice, disciplinele de studiu şi conţinutul 

acestora 

 Relaţii mai bune, tolerante, de acceptare a colegilor 

 Capacităţi sporite de a percepe o situaţie, un eveniment sau o serie de obiecte şi 

fenomene şi din perspectiva celuilalt 

 Creşte capacitatea de adaptare la situaţii noi, la efort 

Cele mai importante caracteristici ale lecţiilor bazate pe învăţarea prin cooperare sunt: 

 Răspunderea individuală: se evaluează performanţa fiecărui elev care trebuie să dea 

un răspuns în nume personal sau în numele grupului, rezultatul atât elevului cât şi 

grupului din care face parte. 
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 Interacţiunea directă: elevii se ajută reciproc, se încurajează, îşi impartăşesc ideile, se 

învaţă unii pe alţii 

 Interdependenţa pozitivă: elevii conştientizează că au nevoie unii de alţii pentru a 

duce la bun sfârşit sarcina grupului 

 Deprinderi interpersonale: grupurile nu pot exista şi nici funcţiona dacă nu folosesc 

deprinderi sociale cum ar fi: conducerea, luarea deciziei, comunicarea, încrederea 

reciprocă 

 Procesarea în grup: elevii trebuie să ştie cât au fost de eficienţi în grup-profesorul 

monitorizează permanent activitatea de învăţare a grupului, le oferă feed-back, 

intervine, corectează eventualele greşeli sau răspunsuri incomplete 

Principalele argumente care justifică eficienţa acestor metode activ-participative sunt: 

 Diversitatea: elevii sunt liberi să facă comentarii, apare diversitatea de opinii şi idei, 

elevii sunt încurajaţi să-şi exprime liber ideile 

 Respectul: elevii sunt ajutaţi să înţeleagă că fiecare are dreptul la propria opinie, că 

această opinie e respectată şi fiecare e dator să respecte opinia celuilalt 

 Valoarea: când elevii îşi dau seama că opinia lor are valoare, se implică mult mai 

activ în activitatea de învăţare 

 Ascultarea activă: elevii îşi ascultă unii altora ideile, opiniile şi renunţă la 

exprimarea unor judecăţi superficiale sau la impunerea propriului punct de vedere 

 Încrederea: elevii îşi dau seama de propria lor valoare şi devin mai încrezători în 

propriile forţe 
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