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În articol sunt examinate aspecte ce vizează implementarea curriculei la chimie în scopul formării competenţelor 

specifice de a rezolva probleme la chimie prin prisma abordării lor axiologice, urmărindu-se şi scopul formării la elevi a 

sistemului de valori. Este reflectată esenţa abordării axiologice la lecţiile de chimie, prin asigurarea conexiunii sistemu-

lui de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi cu sistemul de valori şi atitudini.  Se explică şi  se  exemplifică  potenţialul valo-

ros al problemelor de  chimie şi cerinţele  metodologice pentru elaborarea lor în contextul abordat. 
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SKILLS TRAINING THROUGH AXIOLOGICAL APPROACH  

OF THE PROBLEMS AT CHEMISTRY 
The article is dedicated to issues of implementation of curriculum at Chemistry in the field of specific competence to 

solve chemistry problems through the prism of axiological approach and system of values formation of pupils. It reflects 

the essence of axiological approach in chemistry lessons, by ensuring the connection of knowledge, skills, and abilities 

with the system of values and attitudes. It explains and exemplifies the valuable potential problems at chemistry and 

methodological requirements for development in the context of these issues. 
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Termenul „ axiologie” provine de la grecescul axios, ceea ce înseamnă  bun, vrednic, valoros. În multe 

surse informaţionale, Axiologia este specificată şi ca „Teorie generală a valorilor”. Pedagogia axiologică 

reliefează aspecte legate de cunoaşterea valorilor, selecţia lor, ordonarea în raport cu definirea finalităţilor 

formării personalităţii, precizarea mijloacelor de realizare, coordonarea proceselor, aplicarea criteriilor 

valorice în toate acţiunile educative, pentru evaluarea şi optimizarea lor [1]. Esenţa abordării axiologice 

constă în asigurarea conexiunii sistemului de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi cu sistemul de valori şi 

atitudini; orientarea spre asigurarea satisfacerii necesităţilor atât ale fiecărei persoane în parte, cât şi ale 

întregii societăţi; orientarea spre rezolvarea problemelor societăţii; tratarea bagajului informaţional din punct 

de vedere valoric.  

Din punct de vedere axiologic, valorile  includ totul ce este semnificativ pentru activitatea vitală a per-

soanei şi a societăţii, ce creează o motivaţie dinamică, un interes, generând o activitate productivă, totul ce 

serveşte ca mijloc de identificare a situaţiilor-problemă, de specificare şi de rezolvare a lor [2]. În acest 

context, cunoştinţele devin valoroase, formative doar în cazul când elevul înţelege destul de clar când, unde 

şi cum el le va putea aplica. 

Problemele de chimie sunt elemente tradiţionale ale teoriei şi practicii instruirii la chimie, posedând un 

potenţial valoros atât pe domeniul cognitiv, formativ, educativ, cât şi afectiv, atitudinal. Utilizarea probleme-

lor cu caracter integrat (pe dimensiunea intra-, inter- şi transdisciplinară) şi abordarea lor axiologică asigură 

elucidarea practic a tuturor relaţiilor socioumane posibile: om - tehnică, om - sănătate, om - mediu, om - 

societate, societate - mediu, ştiinţă - mediu etc. Este foarte important ca componenta chimică a problemelor 

să fie corelată cu diferite aspecte ale vieţii cotidiene şi plasată în situaţii cât  mai diverse.  

Pentru asigurarea eficienţei şi obţinerea unui rezultat scontat, este necesară o abordare sistemică nu doar a 

tipurilor de probleme, dar şi a formelor şi situaţiilor contextuale în care ele sunt incluse: ca elemente pentru 

evocarea unei situaţii, ca parte componentă a unei sarcini complexe ce include modelarea/simularea unei 

situaţii concrete sau în formă generală, care  posedă un caracter complex, la nivel de aprecieri şi decizii per-

sonale.  

În contextul celor abordate, pentru elaborarea problemelor la chimie trebuie respectate următoarele cerinţe 

metodologice: 
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· condiţiile problemei şi rezultatele obţinute să poarte un caracter relevant;  

· informaţia propusă să fie în conexiune strânsă cu aspectele/situaţiile reale; 

· problemele propuse să nu depăşească posibilităţile/capacităţile elevilor; 

· problemele propuse să posede caracter interdisciplinar şi transdisciplinar;  

· să fie predestinate proceselor de explicare, aplicare, aprofundare şi evaluare a cunoştinţelor. 

În continuare vom exemplifica cele menţionate pentru formarea competenţelor ecologice. 

Domeniile abordate: chimia şi mediul, ecologia umană, ecologia locuinţei, chimia şi sănătatea, ecologia 

sufletului (nivelul de atitudini).                                    

Orientarea, caracterul şi conţinutul problemelor: 

1. Funcţie de temele temporale din planul de studii, conţinutul problemelor poate fi axat pe caracteristica 

chimică a subiectelor naturale, pe elucidarea esenţei funcţionării sistemelor naturale şi reglarea lor, pe sursele 

de poluare şi tipurile lor, pe măsurile de protecţie a mediului şi lichidarea consecinţelor poluării, pe atitudi-

nea personală faţă de anumite fapte/date/acţiuni, contribuind la înţelegerea misiunii şi la promovarea chimiei 

în societate. 

Exemplu:  a) Pentru dezinfectarea apei potabile cu volumul de un litru se consumă 0,002 mg de clor. 

Calculează  volumul de clor (c. n.) ce se consumă zilnic la staţia de epurare, dacă timp de o oră oraşul con-

sumă 200 t de apă.  

b) Cum crezi, care metodă de epurare a apei este mai inofensivă, cu clor sau cu ozon? De ce? 

2. Conţinutul problemelor poate servi ca instrument de depistare a situaţiilor ecologice (chimismul bazat 

pe reacţiile de recunoaştere a unor compuşi, calcularea concentraţiilor şi compararea cu limitele admisibile etc.); 

de prevenire şi de soluţionare prin modelarea diferitelor situaţii legate de producerea chimică, de utilizarea 

alternativă a altor surse, procese, compararea lor, utilizarea deşeurilor etc. 

Exemplu:   Analiza de laborator a depistat că o mostră de lapte cu volumul de 1l conţine 0,04 g de  plumb. 

Cum crezi, poate fi oare admis acest produs pentru comercializare, dacă norma admisibilă pentru plumb este 

de 2,4·10
-7

 mol/l? 

3. Conţinutul problemelor poate servi ca instrument de orientare profesională şi de evaluare a competen-

ţelor respective (conţinut axat pe domenii specifice de activitate: farmaceutică, medicină, tehnologie, agricul-

tură, economie etc.). 

Exemplu: a) În caz de angină, în calitate de antiseptic se recomandă clătituri cu hidrocarbonat de sodiu. 

Câte proceduri pot fi făcute utilizând un pachet de sodă cu masa de 500 g, dacă pentru o clătire este nece-

sară o linguriţă ce conţine 0,05 mol de substanţă? Ce substanţă mai poate fi utilizată în acest scop? 

b) Va fi oare angajată la serviciu sora medicală  care a pregătit o soluţie fiziologică dizolvând 10 g de 

clorură de sodiu în 280 ml de apă?  

4. Conţinutul problemelor poate fi  ca argument de promovare a unui mod sănătos de viaţă (conţinuturi 

legate de substanţele şi procesele vitale). 

Exemplu: a) Timp de 24 de ore un om inspiră aproximativ 25 kg  de oxigen. La fiecare 100 km un  auto-

mobil consumă în medie câte 1825 kg de oxigen.   Câte zile  un om ar putea respira cu oxigenul economisit 

în cazul deplasării până la servici (la distanţa de 2 km) a unei persoane nu cu maşina, ci  pe jos timp de o 

lună, un an? 

b) Fiecare ţară deţine o anumită cotă pentru emiterea în atmosferă a gazelor cu efect de seră. Orice  

depăşire este penalizată, în medie cu 40 euro pentru fiecare tonă.  

Utilizând datele statistice din Internet (câte persoane pe tot globul sunt fumători, câte ţigări se fumează 

în medie pe zi, precum şi volumul de bioxid de carbon eliminat),  calculează ce beneficiu ar avea omenirea 

dacă pe întreg globul  nu s-ar fuma măcar o zi?  

5. În aspect sociologic, conţinutul problemelor poate servi  ca argument contra „chemiofobiei” , prin care 

să se înţeleagă că nu chimia otrăveşte, ci incompetenţa şi neglijenţa responsabililor. Chimia contribuie la 

soluţionarea, ameliorarea situaţiei ecologice, la tratarea diverselor boli, la producerea de cauciucuri, mase 

plastice, fibre sintetice etc. 

Concluzii: Utilizarea optimă în procesul de instruire a problemelor cu aspect practic conferă cunoştinţelor 

academice caracter aplicativ, activ, viabil, stimulând interesul elevilor faţă de disciplina Chimia şi motivân-

du-i spre studiu independent. 
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