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APLICAŢII ÎN STUDIUL TEMEI: “METALE - ÎN GIMNAZIU” 

 

Prof.Claudia Sabău 

Şcoala Gimnazială “Serafim Duicu”, Tg.Mureş ,Mureş 

 

Rezumat 

Cercetarea didactică s-a axat pe două obiective principale: să urmărească influenţa strategiilor 

euristice în dezvoltarea motivaţiei elevilor faţă de învăţare la disciplina chimie, precum şi 

asupra gândirii creative a acestora. 

 Clasele experimentale (aparţinând Şcolii Gimnaziale “Serafim Duicu”- Târgu Mureş) au fost 

VIII C –a şi VIII-a  D. 

 După testul iniţial subiecţii a fost introduşi în activităţile diferenţiate în funcţie de resursele   

lor psihologice. 

Compararea rezultatelor obţinute la testul final şi iniţial a demonstrat importanţa metodelor 

activ-participative în procesul de educaţie, care solicită mecanismele gândirii, ale inteligenţei, 

ale imaginaţiei elevilor. 

1. Introducere 

Activităţile independente diferenţiate au vizat adaptarea obiectivelor operaţionale, a 

conţinutului ştiinţific şi a metodologiei didactice la particularităţile individuale, de vârstă ale 

elevilor în scopul dezvoltării capacităţilor cognitive şi mai ales creative  ale acestora, 

autodescoperirii propriilor limite, autoevaluării. 

Diferenţierea metodelor didactice folosite, a probelor de evaluare, a exerciţiilor şi 

problemelor, a temelor pentru acasă reprezintă modalităţi de dezvoltare a capacităţilor 

creative a elevilor în învăţarea chimiei, stimulând totodată dezvoltarea intelectuală, operatorie 

şi motivaţională a acestora. 

Dat fiind caracterul eterogen al claselor, în decursul instruirii s-a abordat un program 

diferenţiat de învăţare, atât în ceea ce priveşte procesul de învăţare, cât şi pe cel de evaluare.  

Pentru experimentul didactic au fost alese clasele a VIII-a C şi a VIII-a D, ambele de 

la Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” Tg. Mureş, cu un efectiv de 23, respectiv 27 elevi.  

Studiul efectuat a avut în vedere eficienţa formelor de activitate independentă şi în 

grup, diferenţiată asupra însuşirii conţinutului ştiinţific la unitatea de învăţare “Metale”, 

aplicând metode activ-participative. 
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Conform metodologiei în vigoare s-a elaborat un test iniţial, care vizează 

cunoaşterea nivelului real de pregătire al elevilor în vederea proiectării unor posibile şi 

necesare itinerarii de învăţare individualizate. 

Prelucrarea metodică a temei „Metale” a urmat o serie de etape: 

 Abordarea sistemică a temei; 

 Elaborarea proiectelor de lecţie; 

 Elaborarea unor teste de evaluare de progres care au permis instruirea 

diferenţiată pe grupe de nivel. 

După parcurgerea temei s-a administrat un test final pentru a urmări realizarea 

obiectivului major: influenţa metodelor interactive în predarea conţinutului ştiinţific la tema 

„Metale”. 

2. Proiect de lecţie din cadrul experimentului didactic 

Pentru exemplificare se prezintă un proiect de lecţie din unitatea de învăţare 

„Metale” cu tema “Aluminiul”, având anexat fişele de autoinstruire şi fişele experimentale 

corespunzătoare.  

Proiect de lecţie 

Tema: Aluminiul 

Clasa: VIII-a C şi D 

Categoria/tipul lecţiei: Lecţie combinată 

Obiective operaţionale: 

O1: să indice dependenţa dintre structura Al, poziţia în sistemul periodic şi 

proprietăţile acestui element: valenţa, caracterul chimic şi electrochimic, pe baza 

cunoştinţelor anterioare 

O2: să enumere proprietăţile fizice pe baza prereprezentărilor 

O3: să deducă proprietăţile chimice ale aluminiului prin analogie cu proprietăţile 

generale ale metalelor pe baza experimentului cu caracter de cercetare 

O4: să modeleze proprietăţile chimice ale aluminiului cu ajutorul ecuaţiilor chimice 

pe baza experimentului cu caracter de cercetare 

O5: să indice utilizările aluminiului pe baza proprietăţilor fizice şi chimice ale 

acestuia şi pe baza prereprezentărilor 

Strategia didactică: 

1. Sistem metodologic: conversaţia euristică, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, experimentul cu caracter de cercetare, exerciţiul, modelarea. 
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2. Resurse materiale: 

a) instrumente de lucru: fişe de autoinstruire, manual, sistem periodic 

b) mijloace de învăţământ:  

- ustensile: eprubete, mojar, pistil, trepied, sită de azbest, chibrituri, placă de 

ceramică, retroproiector, folii pentru retroproiector 

- substanţe chimice: sol. HNO3, sol. HCl, sol. H2SO4, Al (foiţe, pulbere, pilitură), S, 

Mg (panglică), Fe2O3. 

c) forme de organizare a activităţii elevilor: pe grupe, individual, frontal. 

Desfăşurarea lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observaţii 

1. Moment organizatoric 

- captează atenţia elevilor şi 

stabileşte o atmosferă propice 

desfăşurării lecţiei. 

  

2. Împarte elevilor testele de 

progres - Metale-proprietăţi 

generale (anexa nr.1 şi 2 ). Adună 

fişele şi discută modul de 

rezolvare. 

- Rezolvă testul în 20 de minute  

3. Anunţarea temei şi obiectivelor 

lecţiei. 

- distribuie elevilor fişele de 

autoinstruire pe grupe de nivel. 

Solicită elevilor rezolvarea 

exerciţiului 1 din fişa de 

autoinstruire. 

Concluziile se formulează la nivel 

frontal, răspunsul se confruntă cu 

cel prezentat de profesor la 

retroproiector. 

- Rezolvă individual sarcinile din 

fişa de lucru şi determină structura 

Al. 

Probă de evaluare 

O1 

4. Se distribuie la mesele de lucru 

mostre de Al, li se cere elevilor să 

le analizeze cu atenţie şi pe baza 

observaţiilor directe şi a 

cunoştinţelor generale 

(proprietăţile fizice ale metalelor), 

să stabilească proprietăţile fizice 

ale Al. 

- Grupa de nivel C1-D1 

completează rubrica 3, 4 din fişa 

de autoinstruire (anexa 3). 

- Grupa de nivel C2-D2 alege 

răspunsurile corecte de la ex. 2. 

din fişa de autoinstruire (anexa 4). 

Probă de evaluare 

O2 

5. Formulează o situaţie - 

problemă - pe care elevii o vor 

rezolva pe grupe. 

Prin analogie cu proprietăţile 

chimice ale metalelor, cere 

- Elevii comunică răspunsurile lor 

în cadrul unui dialog, la nivelul 

clasei, condus de profesor. 

Probă de evaluare 

O3 
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elevilor să precizeze substanţele 

cu care ar putea reacţiona 

aluminiul. 

Sistematizarea răspunsurilor se 

face de către profesor, într-o 

schemă orientativă scrisă pe tablă. 

 
6. Verificarea experimentală a 

proprietăţilor chimice ale Al şi 

confruntarea observaţiilor cu cele 

prezentate la retroproiector. 

Atenţionează elevii în legătură cu 

faptul că reacţia de aluminotermie 

este deosebit de violentă. 

- Elevii efectuează experimentele, 

completează rubricile cu 

observaţiile experimentale şi scriu 

ecuaţiile reacţiilor chimice 

 

Probă de evaluare 

O4 

7. Deduce utilizările Al cu 

ajutorul schemei din manual. 

- Enumeră utilizările aluminiului. Probă de evaluare 

O5. 

8. Dă tema pentru acasă. 

Într-o flacără se ard 2,7g pulbere 

de aluminiu. Se cere: 

a) masa de oxid de aluminiu 

obţinută; 

b) volumul de aer în care s-a ars 

aluminiul. 

4·27         3·22,4l     2·102g 

4Al    +    3O2 →    2Al2O3 

2,7g            y                x 

x=5,1g Al2O3 

y=1,68l O2 

 

20l O2 ………………. 100 l aer 

1,68l O2 ……………….. x l aer 

x=8,4 l aer 

 

 

3. Interpretarea rezultatelor obţinute în urma experimentului didactic 

 

Prezentarea rezultatelor testului iniţial şi final s-a realizat cu ajutorul a curbelor 

comparative de tip Gauss, pentru ambele clase şi pentru ambele grupe de nivel.  
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Figura 1. Curbe de comparaţie de tip Gauss pentru testul iniţial 

Dacă se compară rezultatele obţinute la testul de evaluare iniţială de clasa a VIII-a C 

cu cele obţinute de clasa a VIII-a D se constată că maximul eşantionului „C” este situat între 

notele 6-7, iar maximul eşantionului „D” între notele 5-6. 
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Pentru notele cuprinse între 9-10, clasa a VIII-a D prezintă un procent de lucrări de 

0%, pe când în cazul clasei a VIII-a C procentul de lucrări este de 8,69%. În privinţa notelor 

de 2-3-4, ambele clase prezintă acelaşi rezultat de 0%.   

În concluzie, clasa a VIII-a C prezintă o mai bună nivelare a notelor cuprinse între 6-

10, dar clasa a VIII-a D are o notare mai omogenă, în sensul că 81,47% din elevi prezintă note 

cuprinse între 5-7. 

Curbe comparative pentru testul final/1 şi 2, clasele VIII C şi 

V IIID

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2-3,99 4-4,99 5-5,99 6,6-99 7-7,99 8-8,99 9-10

note

p
ro

c
e
n

te

test progres 1/1 VIIIC

test progres 1/1 VIIID

test progres 1/2 VIIIC

test progres 1/2 VIIID

 
Figura 2. Curbe comparative de tip Gauss pentru testul final, C1, D1, C2, D2 

Analizând diagramele comparative ale testului final se remarcă o deplasare a 

maximelor curbelor spre dreapta, acestea fiind situate între notele 7-8 pentru grupa de nivel 1 

a ambelor clase, între 6-7 pentru grupa de nivel 2 a clasei a VIII-a C şi între 5-6 pentru grupa 

de nivel 2 a clasei VIII-a D, ceea ce corespunde unui progres real al elevilor, rezultat al 

acumulării cunoştinţelor prin activităţi diferenţiate, în raport cu obiectivele de referinţă 

prestabilite, particularităţile individuale şi aplicării metodelor euristice. 

La grupa de nivel 1 se observă aproape o suprapunere a curbelor comparative de tip 

Gauss, ceea ce înseamnă că elevii celor două clase au ajuns aproape la acelaşi nivel.  

La grupa de nivel 2, elevii clasei a VIII-a C au un procentaj egal de 42,85% atât 

pentru intervalul de note 6-7, cât şi pentru intervalul de note 7-8. Pentru elevii clasei a VIII-a 

D, grupa de nivel 2, maximul curbei rămâne în intervalul de note 5-6.  

Se observă o creştere a procentajului pentru notele între 9-10, la ambele clase 

experimentale, neexistând note sub 5 la nici una din clase.  

Media generală la proba de evaluare finală pentru elevii de nivel 1 este de: 7,87 

pentru clasa a VIII-a C, cu 0,04 mai mult faţă de proba anterioară, iar pentru clasa a VIII-a D 

este de 7,66, cu 0,06 mai mult faţă de proba anterioară. 
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Pentru analiza evoluţiei globale a celor două clase experimentale, s-au comparat 

rezultatele obţinute la testul iniţial şi final, pe baza curbelor de tip Gauss. 

Urmărind graficele de mai sus se constată un progres vizibil al elevilor de la pretest 

la posttest, prin deplasarea maximelor curbelor Gauss spre note mai mari. 

Pentru clasa a VIII-a C la testul iniţial maximul curbei se situa între notele 5-6, pe 

când la posttest se situează între 7-8. Se constată dispariţia notelor sub 5, apariţia lucrărilor 

între 9-10, rezultat concretizat într-o medie de 7,07 la testul final, faţă de 6,13 la testul iniţial.  

Prin analiza comparativă a curbelor testului iniţial şi final al clasei a VIII-a D se 

constată următoarele: dacă iniţial exista un singur maxim pentru notele 5-6, în urma testului 

final, maximul a scăzut pe seama apariţiei a încă unui maxim în intervalul 7-8, dispariţia 

notelor sub 5, apariţia notelor între 9-10, ceea ce a condus la creşterea mediei clasei de la 5,48 

la 6,69. 

4. Concluzii 

Activităţile diferenţiate îmbinate cu o metodologie didactică modernă acţionează 

formativ asupra gândirii elevilor, stimulând creativitatea acestora, capacitatea de a restructura 

şi redefini conţinutul. 

În concluzie, învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, 

operatorie, deci pe promovarea metodelor activ-participative,  euristice care să solicite 

mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 
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