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 Chimia se înscrie printre disciplinele fundamentale care, alături de celelalte discpline  de 

învăţămînt, aduce o contribuţie însemnată la pregătirea generală a elevilor. Prin intermediul chimiei 

elevul începe să cunoască mediul în care trăieşte şi unele procesele ce au loc în jurul lui.  Astfel 

elevul se transformă  din spectator în actor al activităţii ştiinţifice de cunoaştere. În acest fel se 

evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător şi om de ştiinţă, ci ca pe un 

cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa 

socială.  

   În contextul noilor cerinţe privind pregătirea elevilor, metodele de învăţămînt trebuie 

considerate şi valorificate ca instrumente de lucru cu ajutorul cărora sub îndrumarea profesorului, 

elevii obţin cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, îşi formează opinii, convingeri, atitudini şi  valori. 

Predarea-învăţarea şi evaluarea chimiei prin metoda experimentului este impusă de specificul 

acestei discipline.  

   Ca metodă de explorare a realităţii – experimentul, folosit în predare şi învăţare, are o 

deosebită valoare formativă, întrucît dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea 

de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, 

interesul de cunoaştere etc. 

        Printre mai multe tipuri ale experimentului chimic şcolar se poate de menţionat unul, care 

în ultimii ani este tot mai des  folosit de profesori  şi anume - expeimentul chimic la domiciliu.       

Expeimentul chimic la domiciliu este  activitatea individuală a elevilor, care se organizează şi se 

controlează de profesor în scopul  sporirii interesului faţă de chimie, dezvoltării autoinstruirii. Prin 

realizarea experimentului chimic la domiciliu elevii îşi formează şi dezvoltă următoarele abilităţi 

experimentale: 

- organizatorice (planificarea experimentului, alegerea reactivelor şi ustensilelor, 

alcătuirea  raportului); 

- tehnice (manipularea reactivilor, montarea aparaturii, efectuarea experienţei chimice, 

respectarea normelor protecţiei muncii); 



- intelectuale (stabilirea scopului experimentului, propunerea  ipotezei, folosirea 

cunoştinţelor pentru descrierea fenomenelor observate, analiza rezultatelor experimentului, 

stabilirea  legăturilor cauză- efect, generalizarea rezultatelor  şi formularea conncluziilor). 

         Principalul avantaj al unui experiment la domiciliu faţă de  alte tipuri de lucrări 

experimentale efectuate  în  clasă este că, atunci cînd este îndeplinit, elevii nu sînt limitaţi în 

timp. Rolul profesorului în organizarea experimentului la domiciliu este de a  pregăti  

instrucţiuni detaliate şi de a  verifică desfăşurarea lui. Introducerea  experimentului la domiciliu 

în procesul de predare a chimiei contribuie  la formarea abilităţilor experimentale și la 

dezvoltarea gîndirii creative a elevilor. Foarte impotant pentru realizarea unor astfel de 

experimente este inofensivitatea lor şi disponibilitatea de  reactivi. 

          Principalele sarcini ale experimentului efectuat  acasă sînt: 

 - formarea interesului pentru activități practice;  

-  dezvoltarea abilităţii de   a observa fenomene chimice în natură şi în viața de zi cu zi; 

-  formarea  interesului pentru  cunoaștere și înțelegere; 

-  dezvoltarea  independenţei în activitate;  

  -  completarea  orelor de laborator, efectuate în clasă.  

În fiecare casă există un fel de laborator, adică baia sau  bucătăria cu diverse substanţe 

chimice. Dar profesorul este obligat să  selecteze doar experimentele nepericuloase pentru copil şi 

să le explice elevilor că aceste experimente se pot efectua cu permisiunea părinţilor şi în prezenţa 

lor. Locul de muncă, unde se va efectua experimentul,  trebuie pregătit. Este de dorit ca masa pe 

care se efectuiază experimentul să fie acoperită cu muşama şi să nu fie lîngă perdele. Drept veselă 

chimică pot fi utilizate pahare sau borcane mici de sticlă sau vesela din plastic de unică folosinţă, 

farfurii, pahare trasparente, linguri în loc de  spatule,  bastonaşe de amestecat ceaiul în loc de 

bastonaş de sticlă,  seringi monoutilizabile penru a lua volume precise de lichide etc. După 

efectuarea experimentelor, locul de muncă trebuie curăţat şi resturile de reactivi se strîng  cu grijă, 

vesela se spală sau se aruncă. Etapele de organizare a unui experiment şcolar la domiciliu sînt: 

 - formarea cunoștinţelor teoretice  la elevi în domeniul experimentului propus;  

- discutarea și notarea în caiete a modului  de pregătire a experimentului şi a regulilor de 

protecţie a muncii;  

- alcătuirea și scrierea în caiete a listei de ustensile și reactivi; 

- pregătirea locului de lucru , ustensilelor și reactivilor;.  



- efectuarea experimentului la domiciliu conform instrucţiunii profesorului; 

- scrierea  rezultatelor în caietul de lucrări de laborator; 

- formularea concluziilor,  ce rees din experimentul de la domiciliu; 

- curățarea locului de lucru; 

- prezentarea în clasă a rezultatelor experimentului de la domiciliu; 

- analiza experimentului şi a rezultatelor de către  profesor şi elevi; 

- notarea activităţii independente a elevului. 

           Profesorul de chimie trebuie să se întîlnească cu părinţii la adunările lor şi să-i informeze 

despre experimentul propus copiilor pentru efectuare la domiciliu şi despre riscurile posibile. 

Experimentul chimic la domiciliu conduce la creşterea interesului faţă de disciplinele reale 

şi crează o motivaţie pentru alegerea viitoarei profesii în acest domeniu. Curriculum modernizat la 

chimie (2010)  conţine multe recomandări  de activităţi practice legate de viaţa cotidiană, care  se 

pot utiliza drept sarcini de lucru  individual pentru elevi.  

Consider, că e util ca  studenţii facultăţii de chimie, viitorii profesori în licee şi gimnazii,  să 

facă cunoştinţă cu aceste posibilităţi încă  de la universitate. La facultatea de Chimie şi Tehnologie 

Chimică USM disciplina «Experimentul chimic şi aplicaţiile lui la lecţiile de chimie» din cadrul 

modulului psiho-pedagogic  ii ajută pe studenţi să se pregătească pentru practica pedagogică şi chiar 

pentru activitatea ulterioară de profesori de chimie. În curriculum-ul acestei discipline sînt 

prevăzute activităţi individuale ale studenţilor şi în cadrul lor le-am propus studenților să  caute 

experienţe chimice inofensive, ce pot fi efectuate în condiţii de casă. Aceste  sarcini trezesc un 

interes viu la studenţi şi după investigaţiile făcute  prin Internet și literatura în domeniu, ei sînt plini 

de idei şi încearcă să propună diferite experienţe cu substanţele chimice  din baie şi bucătărie, să  

facă cunoştinţă cu compoziţia produselor alimentare, cosmetice şi medicinale. Sarcina prevede 

întocmirea unui plan de acțiuni pentru pregătirea experimentului,  îndeplinirea experimentului la 

domiciliu, descrierea observaţiilor, discutarea în clasă  a rezultatelor obţinute. Experimentul la 

domiciliu poate fi pe   larg folosit de către studenţi în timpul stagiilor de practică şi de profesori în 

cadrul cercurilor de chimie.  

Astfel, studenții  au  alcătuit  metodicile de efectuare pentru următoarele experimente: 

- Obţinerea indicatorilor din plante  (sfeclă , varză rosie, ceapă, afine, coacăză neagră, cireşe,  

struguri etc. 

- Determinarea  conţinutului de vitamina  C în  legume şi fructe.  

- Obţinerea coloranţilor din legume, fructe, fructe de pădure, ceai, cafea etc. Colorarea 

mostrelor de pînză albă.  



- Îndepărtarea ruginii, petelor de origine organică.  

- Reacţiile  calitative pentru glucoză, amidon şi  proteine din produsele alimentare. 

- Determinarea pH-ului din diverse soluţii de uz casnic. 

- Studierea efectului de înălbire a pînzelor cu  diferiţi detergenţi. 

- Acţiunea diverselor  paste de dinţi asupra  cojii de ouă etc. 

- Obținerea dioxidului de carbon  

- Obținerea vulcanului de dioxid de carbon și spumă etc. 

Următoarea sarcină pentru  studenţi a fost să scrie un şir de  întrebări cauzale, răspunsurile la 

care vor  permite elevilor să înţeleagă sensul experimentului efectuat şi șă  formuleze concluziile. 

Apoi am propus studenţilor să-şi  filmeze experimentul. Acest lucru face ca un simplu experiment la 

domiciliu să devine subiectul unui filmuleţ, ce impune alte activităţi ca alcătuirea scenariului, 

filmarea corectă, alcatuirea titlurilor, comentarea experimentului etc. Filmarea experimentului 

chimic la domiciliu permite ca profesorul să-l evalueze, să  observe toate inexactităţile admise la 

efectuarea lui, să analizeze modul de respectare a tehnicii securităţii.  Filmarea experimentului 

chimic la domiciliu cere ca elevul să fie asistat de părinţi sau de colegi, devenind o activitate 

interdisciplinară efectuată  în grup cu toate beneficiile proprii ei. Vă propun cîteva secvențe din 

filmulețele studenților: 

 

   
 

 

   
 



    
 

 

 
   

 

Astăzi ne paște pericolul, că accesul copiilor de la o vîrstă fragedă la noile tehnologii ca 

calculatorul, tableta, telefonul mobil etc.  poate conduce la formarea din ei a unor participanți pasivi 

ai vieţii şi numai activitatea practică independentă le poate   trezi  curiozitatea,  creativitatea şi 

dorinţa de a realiza ceva cu mînile proprii. Ideea, că teoria poate fi testată practic, apare atunci cînd 

un copil are abilitatea de a-şi organiza activitatea independent, atunci cînd el a trăit  bucuria 

descoperirii şi a succesului. Şi sarcina profesorului  este de a pregăti terenul pentru ca aceaste 

descoperiri  să se întîmple şi să se repete regulat.  

Una dintre provocările şcolii moderne  este formarea competenţelor la  elevi prin activităţi 

experimentale şi de cercetare. Prin urmare, profesorul trebuie să joace rolul unui organizator de noi 

activităţi  cognitive ale elevului ca experimentul chimic la domiciliu, care  oferă o oportunitate de a 

extinde conexiunea între teorie şi practică,  dezvoltă interesul elevilor faţă de chimie,   dezvoltă 

gîndirea creativă a elevilor,  dezvoltă la elevi calităţi valoroase ca: observaţia, atenţia, perseverenţa, 

încrederea în forţele proprii și le permite viitorilor profesori să trăiască bucuria descoperirei esenţei 

chimice a lucrurilor obişnuite din viaţa noastră şi să se prezinte la practica pedagogică cu un 

portofoliu de idei. 
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