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Reforma curriculară realizată în ultimii 10 ani solicită profesorului de chimie şi, de fapt, cadrelor didactice per 

ansambru noi competenţe de specialitate pentru a aplica în practică paradigma curriculară de ultimă oră. În acest sens, în 

articol sunt menţionate schimbările în procesul educaţional la chimie în contextul Curriculumului Naţional, începând de 

la noile activităţi de perfecţionare a cadrului didactic, continuând cu noile materiale didactice care stau la dispoziţia 

acestuia, dupa care urmează noile strategii didactice şi de evaluare. 

Cuvinte-cheie: paradigmă curriculară, Curriculum Naţional, Plan cadru de învăţământ secundar general, strategii 

didactice, competenţă. 

 

IMPERATIVES OF DEVELOPMENT OF THE CHEMISTRY TEACHER’S ACTIVITY 

The curricular reform done in the last 10 years requires new competencies from the chemistry teachers and all 

teachers in general, new specialty competencies to transfer the new curricula paradigm in practice. In this sense, the 

present article highlights the changes in the educational process at chemistry in the context of National Curriculum, 

beginning from the new activities for teachers training, then the new didactic material available for them and the new 

didactic and evaluation suggestions.  

Keywords: curricular paradigm, National Curriculum, Plan for secondary education, didactic strategies, competence. 
 

 

1.1. Chimia în Planul cadru de învăţământ secundar general. Curriculumul la disciplina Chimie este 

parte componentă a Curriculumului Naţional modernizat, elaborat în baza standardelor educaţionale de com-

petenţă, şi reprezintă un document normativ şi un instrument didactic pentru organizarea eficientă a procesu-

lui educaţional la chimie în învăţământul gimnazial şi liceal. Pentru predarea chimiei, actualmente în învăţă-

mântul gimnazial, conform Planului-cadru de învăţământ,  în clasa a VII-a  este planificată o oră pe săptă-

mână, iar în clasele a VIII-a şi a IX-a – câte 2 ore pe săptămână. 
 

Numărul de ore prevăzut pentru studierea chimiei în învăţământul liceal 

Profil real 
Profilurile umanistic, 

educaţie fizică şi sport 

Profilul 

Artă şi muzică 

Clasa a Х-a - 3 ore Clasa a Х-a - 1 oră Clasa a Х-a - 1 oră 

Clasa a ХI-a - 2 ore Clasa a ХI-a - 1 oră Clasa a ХI-a - 1 oră 

Clasa a ХII-a - 3 ore  Clasa a ХII-a - 1 oră Clasa a ХII-a - 1 oră 
 

1.2. Predarea-învăţarea  în contextul procesului educaţional la chimie. Procesul educaţional la chimie 

este orientat spre formarea la elevi a următoarelor competenţe specifice:  

• competenţa de a dobândi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei; 

• competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei; 

• competenţa de a rezolva probleme / situaţii-problemă; 

• competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice; 

• competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice. 

Competenţele specifice disciplinei sunt  deduse în temeiul competenţelor-cheie, competenţelor transdis-

ciplinare, potenţialului formativ al disciplinei, particularităţilor ariei curriculare, ţinându-se seama de vârsta 
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elevilor. Învăţarea chimiei deschide posibilităţi pentru dobândirea achiziţiilor fundamentale din acest dome-

niu şi aprecierea valorilor ştiinţifice naţionale/universale [3,4].  
Conţinuturile şi activităţile de predare–învăţare–evaluare recomandate de Curriculum asigură suportul 

pentru formarea competenţelor specifice proiectate, stimulând elevii să comunice într-un limbaj ştiinţific 
argumentat, să propună idei şi soluţii de rezolvare a problemelor, să investigheze experimental comportarea 
substanţelor chimice şi să acţioneze autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă.  

Accentul se pune pe explicarea utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia – structura – tipul legăturii 
chimice – proprietăţile fizice şi chimice – obţinerea şi influenţa lor asupra omului şi mediului. La rezolvarea 
problemelor de chimie se  pune accentul pe analiză, deducerea algoritmilor, evaluarea metodelor de rezol-
vare, formularea concluziilor.  

Proiectele didactice de lungă durată (proiecte didactice anuale) şi proiectele didactice de scurtă durată 
(proiecte zilnice ale lecţiilor de chimie) sunt elaborate de către cadrele didactice în conformitate cu curricu-
lumul modernizat la chimie şi cu ghidurile recent elaborate atât pentru gimnaziu, cât şi pentru liceu. 

Proiectarea didactică de lungă durată trebuie să  presupună o perspectivă îndelungată asupra predării–
învăţării disciplinei Chimia, cu care trebuie să se ţină cont de corelarea competenţelor, subcompetenţelor cu 
conţinuturile, strategiile didactice şi cu timpul în care ele se vor forma. Succesiunea capitolelor şi temelor 
este la discreţia profesorului, dar acesta trebuie să  ţină  cont de specificul disciplinei şi de realizarea subcom-
petenţelor specifice obiectului.  

La proiectarea didactică profesorul  trebuie să urmărească:  
a) operaţionalizarea obiectivelor, determinarea/precizarea competenţelor specifice şi a subcompetenţelor 

ce se formează prin conţinutul respectiv;  
b) analiza resurselor;  
c) elaborarea strategiilor didactice; 
d) evaluarea [6-8]. 
Deşi profesorii pot modifica consecutivitatea unor teme în procesul de predare–învăţare–evaluare, e nece-

sar să se acorde atenţie succesiunii acestora în conformitate cu logica internă a disciplinei, corelării lor cu 
conţinuturile altor obiecte de studiu etc.  

 

1.3. Imperative de perfecţionare a activităţii profesorilor de chimie. Pentru a fi un bun profesor, acesta 
trebuie sa aibă  mai multe competenţe de specialitate: 

 cunoaşterea curriculumului, a materiei predate; 

 capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 

 capacitatea de a fi receptiv la nou; 

 capacitatea de a cunoaşte elevii într-un timp scurt, luând în consideraţie că numărul de ore la chimie 
sunt minime; 

 capacitatea de a aplica metodele interactive şi de a organiza activităţile în grupuri; 

 capacitatea de a explica, anticipa unele întrebări ce au legătură cu noul în contextul actual, de a se do-
cumenta, perfecţiona şi a fi în pas cu noul. 

În procesul de predare-învăţare-evaluare profesorii de chimie îşi concentrează atenţia asupra următoarelor 
aspecte: 

 elaborarea calitativă a proiectării didactice de lungă durată şi proiectarea zilnică a lecţiilor în confor-
mitate cu cerinţele Curriculumului la chimie pentru gimnazii şi licee; 

 organizarea activităţii elevilor la lecţie, îmbinând raţional formele de activitate individuală şi în grup 
cu cele frontale; 

 aplicarea metodelor interactive în cadrul predării chimiei; 

 formarea la elevi a competenţelor de aplicare a limbajului chimic, de lucru cu manualele, literatura di-
dactică, schemele, tabelele şi cu alte surse informaţionale; 

 formarea la elevi a competenţelor de rezolvare a problemelor; 

 formarea la elevi a competenţelor de realizare a experimentului chimic în corespundere cu regulile teh-
nicii securităţii, prevenirea utilizării incorecte a substanţelor şi a efectelor dăunătoare; 

 transferul în situaţii noi a algoritmilor cunoscuţi de acţiune;  

 crearea condiţiilor pentru manifestarea capacităţilor creative ale elevilor şi dezvoltarea interesului pentru 
studiul chimiei.  
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Profesorul trebuie să ţină cont de faptul că: 
 Utilizarea formulelor, ecuaţiilor chimice, modelelor şi schemelor pentru reprezentarea şi explicarea 

compoziţiei, structurii şi a proprietăţilor substanţelor dezvoltă la elevi gândirea abstractă şi gândirea critică.  
 Rezolvarea şi crearea exerciţiilor, problemelor şi situaţiilor–problemă prin aplicarea şi transferul algo-

ritmilor chimici studiaţi favorizează înţelegerea avantajelor pe care le oferă chimia în soluţionarea probleme-
lor contemporaneităţii.  
 Investigarea experimentală a proprietăţilor şi obţinerea substanţelor chimice, studierea acţiunii unor 

produse şi procese chimice asupra omului şi mediului relevă necesitatea de a asigura securitatea personală şi 
socială şi de a promova modul sănătos de viaţă. 

  Efectuarea experienţelor de laborator şi a lucrărilor practice conform instrucţiunilor propuse şi respec-

tarea regulilor de securitate asigură suportul pentru utilizarea inofensivă a substanţelor în diverse situaţii 

cotidiene.  

 Elaborarea unor proiecte, comunicări, lucrări creative, efectuarea investigaţiilor experimentale la chimie 

oferă elevilor oportunităţi pentru manifestarea creativităţii şi independenţei în gândire şi acţiune, a interesului 

cognitiv şi a încrederii în forţele proprii, a perseverenţei în rezolvarea problemelor şi a responsabilităţii în 

luarea deciziilor.  
 

1.4. Profesorul  de chimie şi evaluarea rezultatelor şcolare. Evaluarea rezultatelor şcolare influenţează  

considerabil calitatea procesului educaţional. Conform Concepţiei evaluării rezultatelor şcolare, aprobate la 

şedinţa Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului din 26 octombrie 2006, evaluarea şcolară modernă 

trebuie să-i ajute pe elevi să-şi descopere potenţele de învăţare, formare şi dezvoltare, să se autoidentifice, 

prin aceste acţiuni oferindu-se ca factor definitoriu  al libertăţii în educaţie [6-8]. 

Profesorii de chimie trebuie să pună accentul pe caracterul pozitiv şi dinamic al evaluării, prin stabilirea 

progresului în formarea şi dezvoltarea de competenţe. Este necesară diversificarea metodelor active şi inter-

active de evaluare: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevului, studiul de caz, evaluarea 

asistată de calculator, investigaţia, proiectul, portofoliul etc.  

Se recomandă aplicarea metodelor diferite de evaluare, autoevaluare, evaluare colectivă şi în grup. Formele 

de evaluare vor fi alese în dependenţă de obiectivele planificate şi de specificul materialului studiat. Este 

importantă aplicarea sarcinilor de integrare a cunoştinţelor din diferite compartimente ale cursului de chimie, 

precum şi formarea sistematică a deprinderilor elevilor de a opera cu instrumentele moderne de evaluare: 

fişe, grile (pentru înregistrarea progresului elevului), lucrări de creaţie (pentru identificarea unor elemente de 

performanţă ale elevilor), teste docimologice de generaţie nouă (cu sarcini complexe, cu răspuns deschis, 

itemi nestructuraţi şi structuraţi, care vizează anumite competenţe-sinteză) etc. 

Este nevoie ca profesorul să-şi organizeze un sistem de evaluare continuă la clasă şi această evaluare  tre-

buie să aibă o arie de acoperire mai vastă – şi ca modalităţi de evaluare, şi ca subiecte pe care se va centra 

evaluarea. Evaluarea continuă trebuie să fie prezentă pe tot parcursul activităţii de instruire prin diverse stra-

tegii şi tehnici aplicate de profesor şi oferă un feedback relevant în legătură cu eficienţa demersului didactic 

desfăşurat.  

Evaluarea activităţilor experimentale reprezintă o componentă importantă a învăţării disciplinei Chimia şi 

o forma experimentală de control şi apreciere a cunoştinţelor chimice,  a deprinderilor speciale. 

Modalităţile prin care un profesor de chimie poate evalua astfel de activităţi sunt: 

a) observarea activităţii elevilor în timpul lucrului şi notarea fiecărui elev; 

b) compararea activităţii elevilor cu planul de lucru din schema realizată de profesor înaintea lucrării; 

c) analiza lucrării scrise întocmite de elev în urma activităţii practice; 

d) aprecierea activităţii experimentale. 
 

Aprecierea activităţii experimentale trebuie să şină cont de următoarele: 
 

Componentele activităţii experimentale Ponderea acţiunii (%) 

Planificarea experimentală 20 

Realizarea activităţii experimentale 25 

Observarea, măsurarea şi înregistrarea datelor 30 

Prelucrarea datelor şi formularea concluziilor 25 



S T U D I A  U N I V E R S I T A T I S  M O L D A V I A E  

Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013, nr.5(65) 

 

 150 

1.5. Materiale didactice, ghiduri care vin în ajutorul perfecţionării profesorului de  chimie. Reformele 

de ultimă oră în educaţie au contribuit esenţial la dezvoltarea unor materiale didactice  în asistarea predării– 

învăţării chimiei. În ultimii ani  au fost dezvoltate 2 ghiduri de implementare a curriculumului modernizat în 

2010 la chimie [6, 8]. Fiecare manual şcolar în gimnaziu este însoţit de ghidul profesorului. Aceste ghiduri 

oferă profesorilor de chimie sugestii privind strategiile didactice  de predare-învăţare şi strategiile de evaluare, 

utilizarea manualelor existente şi realizarea experimentului chimic. În ajutorul profesorului de chimie de un 

real folos sunt şi caietele de lucrări practice [2]. 
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