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Capitolul 1

INTRODUCERE

Necesitatea de a le oferi elevilor achiziĠiile cerute de o societate a cunoaúterii aflată într-o
continuă schimbare solicită restructurarea curriculumului, modernizarea materialelor destinate
învăĠării, a formării profesorilor úi a sistemului de evaluare.
Rezultatele slabe ale elevilor români la studiile internaĠionale de evaluare comparativă relevă
carenĠe în toate aceste privinĠe. România a ocupat: locul 31 la útiinĠe úi 34 (din 41) la matematică –
TIMSS 1995; locul 28 la útiinĠe úi 25 (din 38) la matematică – TIMSS 1999; locul 27 la útiinĠe úi 26
(din 46) la matematică – TIMSS 2003; locul 28 la útiinĠe úi 25 (din 49) la matematică – TIMSS
2007; locul 23 la útiinĠe úi 22 (din 42) la matematică – TIMSS 2011. Aceste rezultate conduc la
nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care să vizeze dezvoltarea curriculară, evaluarea, dar úi
formarea iniĠială úi continuă, din perspectiva dezideratelor educaĠionale ale societăĠii cunoaúterii.
Demersul care a stat la baza elaborării ghidului de faĠă este direct legat de TIMSS1 2007–
TendinĠe în Studiul InternaĠional al Matematicii úi ùtiinĠelor, care studiază performanĠele elevilor la
disciplinele matematică, fizică, chimie, biologie úi geografie úi care s-a desfăúurat, atât în România,
cât úi pe plan internaĠional în anul úcolar 2006–2007, sub auspiciile IEA2 – AsociaĠia InternaĠională
de Evaluare a Randamentului ùcolar.
Acest studiu IEA poate folosi ca punct de plecare pentru relevarea zonelor deficitare ale
produsului procesului educaĠional din zona útiinĠelor úi matematicii în speĠă, elementele la care un
număr important dintre elevii noútri au obĠinut rezultate nesatisfăcătoare. ObĠinerea unor rezultate
aúteptate conform acestei ipoteze ar putea oferi jaloane orientative concrete pentru intervenĠia
asupra factorilor care influenĠează randamentul úcolar. Pentru prima dată în România se realizează
un asemenea studiu care pornind de la rezultatele învăĠării permite generalizări semnificative úi
formularea de soluĠii specifice pentru eficientizarea proiectării curriculare.
Despre TIMSS
Studiul TIMSS (TendinĠe în Studiul InternaĠional al Matematicii úi ùtiinĠelor) este unul dintre
cele mai ambiĠioase demersuri evaluative întreprinse de IEA care îúi propune măsurarea úi
interpretarea diferenĠelor între sistemele educaĠionale naĠionale pentru a ajuta la îmbunătăĠirea
predării úi învăĠării matematicii úi útiinĠelor în întreaga lume. Elevii sunt testaĠi, cu scopul de a le
compara achiziĠiile la matematică úi útiinĠe ale naturii (fizică, chimie, biologie, geografie). Studii
intensive referitoare la elevi, profesori, úcoli, programe, dar úi referitoare la aspecte de politici
educaĠionale se desfăúoară simultan, pentru a înĠelege contextele educaĠionale diferite, legate de
predare úi învăĠare.
PotenĠialul explicativ rezultat dintr-un studiu cum este TIMSS poate fi folosit pentru a descrie
„ce funcĠionează” în termeni de informaĠie, referitoare la curriculumul din întreaga lume,
curriculumul fiind o variabilă esenĠială pentru explicarea diferenĠelor dintre sistemele de educaĠie
naĠionale úi rezultatele elevilor. Cercetările referitoare la curriculum contribuie la informarea
factorilor de decizie din fiecare Ġară asupra aspectelor specifice, dar úi asupra modalităĠilor de
percepere a situaĠiilor curriculare, în vederea optimizării rezultatelor.

Trends in International Mathematics and Science Study.
2
IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement, organizaĠie internaĠională,
cea mai mare din domeniul evaluării în educaĠie, înfiinĠată în 1960. De la înfiinĠare, IEA a desfăúurat mai
mult de 23 studii comparative de profil, cu participare internaĠională în domeniile educaĠiei preprimare,
matematicii, útiinĠelor, limbilor, educaĠiei civice úi tehnologiei informaĠiei.
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Identificarea factorilor specifici sau a combinaĠiilor de factori care pot influenĠa învăĠarea, este
dificil de realizat luând în considerare complexitatea procesului de învăĠare. Un studiu desfăúurat întro singură Ġară este limitat în ceea ce priveúte numărul de factori care pot fi studiaĠi, variabilitatea
fiecărui factor úi relaĠia dintre aceútia. Un studiu comparativ cross-naĠional poate reduce aceste
limitări úi dificultăĠi úi poate conduce la o mai bună înĠelegere a predării/ învăĠării matematicii, a
útiinĠelor úi a factorilor care influenĠează pozitiv sau negativ ceea ce se învaĠă.
TIMSS este un instrument de diagnoză pentru determinarea progresului în ceea ce priveúte
îmbunătăĠirea procesului educaĠional în domeniul matematicii úi útiinĠelor, comparând practicile
noastre cu cele internaĠionale.
TIMSS ne ajută să răspundem la diverse aspecte, critice, referitoare la învăĠarea matematicii úi
útiinĠelor:
x rezultate: Cum se compară rezultatele elevilor români la matematică úi la útiinĠe cu cele ale
colegilor din alte Ġări? Care sunt rezultatele elevilor români în domeniile matematicii úi
útiinĠelor?
x curriculum: Programele româneúti úi aúteptările în ceea ce priveúte învăĠarea elevilor sunt la
fel de solicitante ca cele ale altor naĠiuni?
x predare: Cum se compară practicile profesorilor români cu cele folosite de colegii lor din
alte Ġări?
x perspectiva elevilor: Elevii din România se concentrează asupra studiilor, la fel ca úi elevii
din alte Ġări? Cum valorizează matematica, respectiv útiinĠele elevii noútri de clasa a VIII-a?
Cum se compară elevii noútri cu elevii din alte Ġări în privinĠa abilităĠilor úi atitudinilor
manifestate în domeniile investigate?
Care sunt scopurile TIMSS
În încercarea de a sprijini politicile educaĠionale pentru luarea unor decizii corecte în procesul
de modernizare a paradigmei educaĠionale, în general, úi a adaptării conĠinutului curricular la
cerinĠele societăĠii de mâine, în special, studiile IEA îúi propun să răspundă la următoarele întrebări:
x

Curriculum intenĠionat: Ce se aúteaptă ca elevii din întreaga lume să înveĠe la matematică úi
útiinĠe? Cum diferă Ġările din punctul de vedere al scopurilor intenĠionate úi ce caracteristici
ale sistemelor educaĠionale, úcolilor úi elevilor influenĠează atingerea acestor scopuri?
x Curriculum implementat: Care sunt oportunităĠile furnizate elevilor pentru a învăĠa
matematica úi útiinĠele? Cum variază practicile instrucĠionale de la Ġară la Ġară úi ce factori
influenĠează aceste variaĠii?
x Curriculum realizat: Ce concepte, procese úi atitudini îúi însuúesc elevii? Ce factori sunt
legaĠi de oportunitatea de a învăĠa úi cum influenĠează aceúti factori achiziĠiile elevilor?
x Cum sunt relaĠionate cele trei tipuri de curriculum, intenĠionat, implementat úi realizat, din
perspectiva contextelor educaĠionale, a organizării predării úi învăĠării, precum úi a
rezultatelor procesului educaĠional?
Obiectivul global al proiectului TIMSS este să contribuie la îmbunătăĠirea predării/ învăĠării
matematicii úi útiinĠelor. Rezultatele studiului vor oferi educatorilor, cercetătorilor úi factorilor de
decizie informaĠii úi analize necesare viitorului sistem de învăĠământ.
Cine participă la TIMSS
TIMSS & PIRLS International Study Centre a stabilit reguli stricte pentru a produce eúantioane
naĠionale valide. Toate Ġările participante au fost solicitate să aplice designul internaĠional pentru
eúantionare úi să respecte standardele de calitate pentru definirea populaĠiei úi pentru gradul de
participare. Designul eúantionării utilizat în TIMSS constă în 2 stadii:
- selecĠionarea úcolilor – se utilizează o metodă sistematică de randomizare cu probabilităĠi
proporĠionale cu mărimea úcolii – úcolile mai mari capătă o úansă mai mare de a fi selecĠionate;
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- selecĠionarea claselor: utilizarea unei metode de randomizare cu probabilitate egală – fiecare
clasă din cadrul úcolii are aceeaúi probabilitate de a fi selecĠionată.
TIMSS defineúte standarde de calitate pentru eúantionare, definirea populaĠiei Ġintă úi pentru
participarea úcolilor, claselor úi elevilor. Toate aceste standarde sunt stabilite pentru a menĠine
calitatea eúantioanelor úi a asigura rezultate valide ale studiului, rezultate care să aibă niveluri
minime úi acceptabile de eroare.
Colectarea datelor a fost o sarcină complexă, necesitând administrarea testului într-un număr de
150 de úcoli. Pentru realizarea acestui deziderat Ministerul EducaĠiei úi-a dat acordul pentru
implicarea în testare a úcolilor din eúantion. Inspectoratele ùcolare JudeĠene au avut responsabilitatea delegării unui reprezentant care să se ocupe de monitorizarea testării în úcolile aparĠinând
propriului judeĠ. Toate úcolile implicate în eúantion au fost informate despre natura studiului úi
despre metodologia desfăúurării activităĠilor care au loc, atât înainte, cât úi după testare. Au fost
selectaĠi 4 447 elevi de clasa a VIII-a din cele 150 de úcoli.
Cum se colectează datele
Colectarea de date se realizează prin:
1. administrarea unor teste care includ itemi cu alegere multiplă úi cu răspuns construit:
 administrarea de chestionare referitoare la úcoală, profesor úi elev; acestea furnizează
informaĠii care descriu contextul pentru interpretarea achiziĠiilor la matematică úi la útiinĠe;
elevii au răspuns la întrebări referitoare la contextul lor familial sau referitoare la desfăúurarea
orelor la disciplinele aflate sub investigaĠie úi au enunĠat păreri úi úi-au manifestat atitudini
legate de acestea; profesorii au răspuns la întrebări care vizează pregătirea úi dezvoltarea lor
profesională, dar úi practicile de predare úi úi-au exprimat opinii personale referitoare la
matematică sau la útiinĠe; profesorii au completat versiuni separate – de matematică sau de
útiinĠe, în funcĠie de disciplina predată; directorii au făcut aprecieri referitoare la contextul
úcolii úi în ceea ce priveúte predarea úi învăĠarea matematicii úi útiinĠelor;
 administrarea chestionarelor vizând aspecte din curriculumul intenĠionat la aceste
discipline, pe perioada întregii úcolarităĠi, cu accent pe perioada de până la clasa a VIII-a, în
scopul realizării analizei de curriculum.
Caietele de test cuprind două tipuri diferite de itemi: cu răspuns la alegere úi cu răspuns
construit. Itemii cu răspuns construit scurt necesită, în general, un răspuns numeric sau o scurtă
descriere, iar cei cu răspuns construit extins necesită ilustrarea metodei de rezolvare sau furnizarea
unor explicaĠii, pe larg, prin care elevii să demonstreze cunoaúterea conceptuală sau procedurală.
Elaborarea de itemi a fost un proces colaborativ, internaĠional, implicând Ġările participante. TIMSS
International Study Centre a coordonat contribuĠiile participanĠilor, fiind responsabil de dezvoltarea
testului final, astfel încât, acesta să răspundă cerinĠelor curiculumului cadru pentru matematică úi
útiinĠe din următoarele puncte de vedere: conĠinut disciplinar, obiectiv de evaluat, precum úi
domeniu cognitiv. Cei 478 de itemi au fost împărĠiĠi în 28 de blocuri: 14 blocuri de matematică
(M01 – M14) úi 14 de útiinĠe (S01 – S14), care sunt distribuite în cele 14 caiete de test (TIMSS
2007). Fiecărui elev i se atribuie un caiet care conĠine blocuri de itemi de útiinĠe, cât úi de
matematică.
Itemii cu răspuns construit au necesitat aplicarea unei proceduri de atribuire de scoruri. Aceasta
s-a realizat pe baza unei grile de corectare specifice pentru fiecare item în acest format. În TIMSS
schema de corectare a răspunsurilor foloseúte coduri de două cifre: prima cifră indică gradul de
corectitudine a răspunsului, iar cea de-a doua cifră a fost folosită pentru a da o indicaĠie asupra
tipului de răspuns corect, respectiv incorect pe care elevul îl dă. Cea de-a doua cifră combinată cu
prima reprezintă un cod diagnostic, cel mai important scop al acestui tip de codificare fiind acela de
a oferi cercetării o bază de date complexă care să furnizeze indicaĠii asupra tipului de proces
cognitiv implicat, asupra greúelilor tipice comune sau strategiilor folosite.
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Fiecare elev a avut de completat3, în cele două sesiuni de testare cu timp de lucru efectiv de 90
de minute, cele două părĠi ale caietului de test, caiet care a fost atribuit aleator cu ajutorul softului
WinW3S. Elevii au fost astfel aúezaĠi, încât să nu se afle în vecinătate doi elevi care au avut de
completat acelaúi tip de caiet. Timpul de administrare a chestionarului de context al elevului a fost
variabil – între 25 úi 40 de minute –, însă pentru majoritatea claselor s-a raportat un timp de lucru de
30 de minute.
În scopul stabilirii temelor úi subiectelor din fiecare domeniu disciplinar, care să fie testate
într-un ciclu TIMSS, s-au completat, de către fiecare Ġară, chestionare referitoare la curriculumul
intenĠionat pe parcursul celor 8 ani de úcolaritate. Din datele furnizate de chestionare s-au constatat
diferenĠe pe plan internaĠional, în ceea ce priveúte momentul introducerii unui anumit subiect úi
profunzimea abordării acestuia, dar úi legate de prezenĠa subiectului în sine. Curriculumul-cadru
TIMSS este revizuit de către o comisie internaĠională de experĠi, iar sub formă revizuită este supus
unei noi revizii iterative susĠinute de coordonatorii naĠionali din fiecare Ġară.
Cum se raportează rezultatele
Programul utilizat pentru introducerea datelor, WinDEM, conĠine fiúiere specializate pentru
fiecare tip de instrument utilizat: fiúierul contextului úcolii, fiúierul contextului profesorului de
matematică, fiúierul contextului profesorului de útiinĠe, fiúierul contextului elevului, fiúierul
răspunsurilor elevilor la test (include scorurile atribuite de primul corector la itemii cu răspuns
construit), fiúierul de fidelitate a procesului de atribuire de scoruri (include scorurile atribuite de
cel de-al doilea corector la itemii cu răspuns construit pentru caietele selecĠionate).
Acest program importă toate informaĠiile legate de elevi úi profesorii lor de matematică úi de
útiinĠe dintr-o anumită úcoală, din softul WinW3S, specializat în eúantionarea elevilor în cadrul
úcolii, care furnizează toate formularele necesare relaĠionării tuturor entităĠilor implicate: úcoală,
clasă, profesori, elevi. WinW3S creează un sistem numeric ierarhic de identificare. La baza
sistemului stă un cod unic de identificare. Fiúierele fiecărei Ġări participante sunt acceptate de către
Data Processing Centre Hamburg pentru prelucrări ulterioare úi crearea bazei de date internaĠionale
numai după ce acest program de verificare nu mai depistează nicio eroare.
Pentru a ilustra semnificaĠia scorurilor pe scala TIMSS, s-au identificat patru puncte, la
intervale egale: 625, 550, 475 úi 400, care corespund următoarelor patru niveluri internaĠionale de
performanĠă: nivelul avansat (625), nivelul superior (550), nivelul intermediar (475), nivelul
inferior (400). Pentru a descrie rezultatele elevilor la cele patru niveluri internaĠionale de
performanĠă s-a folosit IRT (Item Response Theory). Metoda care stă la baza descrierii nivelurilor
internaĠionale de performanĠă implică o componentă empirică prin care sunt identificaĠi itemii care
discriminează între două puncte succesive pe scală úi o componentă expertă, prin care experĠii
examinează conĠinutul textului úi itemii, úi generalizează asupra deprinderilor de înĠelegere úi a
strategiilor folosite de elevi.


Testele au fost administrate în limba română úi în limba maghiară, în funcĠie de limba de predare la clasa
selectată.
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Capitolul 2
IDENTIFICAREA GREùELILOR TIPICE

Demersul iniĠiat este pornit de la studiile comparative pe scară largă úi este îndreptat spre
identificarea căilor de îmbunătăĠire a înĠelegerii matematicii úi útiinĠelor. Prin aceasta urmărim
creúterea achiziĠiilor învăĠării, cât úi nivelarea diferenĠelor extrem de largi între úcolile din România.
Politicile educaĠionale nominalizează calitatea predării ca fiind una dintre modalităĠile de a asigura
calitatea educaĠiei prin creúterea achiziĠiilor în strânsă corelaĠie cu calitatea curriculumului. Din
această perspectivă, rezultatele învăĠării pot constitui úi un punct de plecare pentru reconstrucĠia
curriculumului implementat.
Ipoteza de la care pornim:
Dacă vom reorganiza predarea în scopul prevenĠiei greúelilor tipice, identificate, pornind de la
rezultatele învăĠării revelate de aceste studii, demersul focalizat iniĠiat poate constitui un punct de
referinĠă pentru curriculumul implementat úi, cel mai probabil, va produce o creútere a achiziĠiilor
învăĠării.
Predarea va fi focalizată pe antrenamente specifice corespunzătoare nevoilor identificate ale
elevilor români, aúa după cum rezultă din TIMSS. Această abordare este prima de acest fel
organizată în România, iar dacă va fi de succes, va servi ca exemplu de bună practică pentru alte
discipline.
Care sunt obiectivele acestei abordări?
• dezvoltarea unei diagnoze din perspectiva identificării greúelilor tipice în învăĠarea
matematicii úi útiinĠelor, ca element esenĠial pentru construcĠia competenĠelor cheie úi pentru
furnizarea unei educaĠii de calitate care să ofere úanse egale pe o piaĠă globalizată a muncii;
• utilizarea strategiilor inovative pentru organizarea procesului de predare, în scopul
prevenĠiei/remedierii greúelilor tipice.
Pentru aceasta s-a dezvoltat o analiză a itemilor cu caracter public care au fost administraĠi în
TIMSS 2007. Deoarece aceútia sunt construiĠi încât să permită măsurători valide ale unui ansamblu
larg de conĠinuturi úi procese cognitive, au fost utilizate statisticile itemilor în scopul obĠinerii
informaĠiilor relevante referitoare la modul în care au răspuns elevii, în condiĠii de reprezentativitate
statistică, care permit generalizări asupra achiziĠiilor elevilor români de clasa a VIII-a.
Prezentăm în cele ce urmează o analiză realizată pentru un item cu răspuns la alegere.
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Exemplul 1


Pentru acest item, secvenĠa din statistica itemului, care prezintă performanĠele elevilor români,
este ilustrată mai jos.

Din statistică aflăm că elevii români au răspuns corect la acest item în proporĠie de 39,2%; 4%
au ales distractorul A, 7,1% au ales C úi 46,7% au ales D. Au omis să răspundă la acest item 1,6% úi
nu au avut úansa să răspundă din diferite motive 1,3%.
Analiza corpului itemului, a răspunsului corect úi a distractorilor, coroborată cu prelucrarea
statistică a răspunsurilor este următoarea:

x la prima opĠiune – Ele nu mai există – cei 4% dintre elevii, care au ales acest răspuns, cel
mai probabil, se află în stadiul gândirii concrete (substanĠele care se dizolvă, procesul nefiind
observabil, sunt percepute ca „dispărând”); un alt distractor – Ele se evaporă – este ales de 7%
dintre elevi, ceea ce pune în evidenĠă faptul că ei nu pot conceptualiza procesele de la nivel
microscopic – aceste molecule „au dispărut”, de asemenea (în limbaj colocvial, „a se evapora”
este înĠeles ca „a nu mai exista”);
41,7% dintre elevi au optat pentru Ele există în soluĠie, demonstrând prin aceasta că sunt în
stadiul gândirii formale úi pot recunoaúte rezultatul procesului de dizolvare;
x aproape jumătate (48,5%) – aleg Ele se combină cu apa úi formează noi elemente, demonstrându-úi, astfel incapacitatea de a distinge între procesul fizic de dizolvare úi un proces chimic
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care ar implica apa; un număr mai mare de elevi – comparativ cu numărul celor care au dat
răspunsul corect – au ales acest distractor, ceea ce denotă úi dificultăĠi în conceptualizarea
fenomenului chimic.
Din această analiză rezultă faptul că elevii români au dificultăĠi în conceptualizarea structurii
materiei, deúi úi la fizică, úi la chimie se accentuează abordarea microscopică, descriptivă, a
fenomenelor. Acest rezultat este valoros deoarece ne permite intervenĠii în scopul ameliorării
învăĠării, conĠinutul respectiv constituind fundamentul pentru înĠelegerea ulterioară a útiinĠelor
fizice.
Acest tip de analiză a permis:
Ͳ identificarea zonelor precise de intervenĠie pentru optimizarea învăĠării: greúelile
conceptuale úi greúelile procedurale;
Ͳ identificarea rutinelor didactice úi propunerea unor strategii alternative care să conducă la
creúterea achiziĠiilor învăĠării;
Ͳ propunerea unui set de sugestii metodologice (exemple de activitati de învăĠare), care să
evidenĠieze strategii alternative, convingătoare în ceea ce priveúte anularea mecanismului de
formare a greúelilor tipice conceptuale úi procedurale úi totodată anularea rutinelor didactice.
Pentru exemplul de mai sus, s-au identificat următoarele greúeli conceptuale:
Ͳ structura materiei în timpul transformărilor;
Ͳ proces fizic vs. proces chimic (reacĠie chimică);
Ͳ proprietăĠi fizice ale substanĠelor uzuale (nondependenĠa proprietăĠii de a fi dulce a
zahărului de starea de diviziune, starea de agregare sau de solubilitate);
Ͳ evaporarea.
Din perspectiva rutinelor didactice, s-a identificat următoarea:
- centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive.
În ceea ce priveúte sugestiile metodologice propuse ca potenĠiale soluĠii la problemele de
învăĠare sau didactice identificate, acestea se găsesc în paginile acestui ghid.
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Exemplul 2 – ilustrează analiza unui item cu răspuns construit.




Pentru acest item, secvenĠa din statistica itemului, care prezintă performanĠele elevilor români,
este ilustrată mai jos.
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Din statistică, aflăm că elevii români au răspuns corect la acest item în proporĠie de 37,9% (au
primit codul 10); 5,2% au primit codul 70, 47,9% nu completează corect verigile reĠelei trofice sau
au dat răspunsuri neinterpretabile (codul 79). Au omis să răspundă la acest item 8,8% úi nu au avut
úansa să răspundă din diferite motive 0,2% (codul 99).
Din grila pe baza căreia s-au analizat răspunsurile elevilor, se poate observa că se acordă credit
– 1 punct, răspunsul fiind corect pentru identificarea corectă úi poziĠionarea corectă a tuturor
organismelor (codul10). Orice răspuns care identifică corect toate organismele, cu excepĠia
rechinului úi heringului (pe care le inversează), este considerat incorect, primind 0 puncte (codul
70). Toate celelalte răspunsuri incorecte primesc de asemenea 0 puncte (cod 79); lipsa răspunsului
primeúte codul 99.
Grila de atribuire a scorurilor









13


Cod

Răspuns

Item: S032693A S01_08

Răspuns corect
10

Completează toate organismele în poziĠia corectă (după cum este arătat în diagrama de
mai jos).
Răspuns incorect

70

La fel ca la Cod 10, dar inversează rechinul úi heringul.

79

Alte răspunsuri incorecte (inclusiv tăieturi, útersături, semne distinctive, neciteĠ sau în
afara subiectului)
Nonrăspuns

99

Necompletat

Analiza corpului itemului úi a cerinĠei, coroborată cu prelucrarea statistică a răspunsurilor, este
următoarea:

¾ 38% dintre elevi au completat corect categoriile care lipsesc, demonstrând că au
capacitatea de a analiza indicaĠiile din tabel; pe baza acestora, ei au asociat corect caracteristicile
fiecăreia dintre cele trei verigi absente, cu poziĠia sa în diagramă;
¾ 5% dintre elevi au inversat poziĠiile a două verigi trofice (rechinul úi heringul); probabil,
aceútia:
x nu au analizat cu atenĠie indicaĠiile din tabel, ignorând indicaĠia Heringul – peúte mic – se
hrăneúte cu zooplancton;
x au interpretat greúit sensul săgeĠilor, deúi erau úi acestea însoĠite de o indicaĠie ajutătoare
(mâncat de).
Plasarea rechinului în locul heringului demonstrează, în plus, úi erori în însuúirea cunoútinĠelor legate de sensul circulaĠiei materiei úi energiei într-un ecosistem; rechinul, prădător mare nu
poate fi plasat ca verigă intermediară într-un lanĠ trofic natural;
¾ 48% dintre elevi dau alte răspunsuri incorecte, plasând greúit toate cele trei animale;
probabil aceúti elevi:
x ignoră complet informaĠiile din tabel, care indică exact locul fiecărui animal în lanĠul trofic
sau
x ignoră parĠial informaĠiile din tabel, completând o anumită categorie, fără a parcurge toate
datele din tabel (ex. inversarea balenei cu heringul corespunde cerinĠelor lor trofice, dar nu
corespunde úi cerinĠelor trofice ale tonului);
x nu fac diferenĠierea între anumite categorii (peúte mare – peúte mic, peúte – balenă);
x interpretează greúit sensul săgeĠilor, înlocuind speciile care mănâncă cu speciile mâncate.
Acest lucru demonstrează nesiguranĠa elevilor în faĠa unui astfel de item, care nu solicită
redarea unor informaĠii memorate anterior, ci operaĠii de gândire de nivel superior.
Astfel, pentru acest exemplu, s-au identificat următoarele greúeli tipice, clasificate în conceptuale úi procedurale, precum úi rutine didactice care pot conduce la astfel de erori în învăĠare:
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Greúeli conceptuale:
- poziĠia úi rolul animalelor din lanĠurile úi reĠelele trofice;
- lanĠ trofic vs. reĠea trofică (în mediul marin).
Greúeli procedurale:
- ignorarea conexiunilor dintre verigile lanĠului trofic;
- reducerea reĠelelor la lanĠuri trofice prin luarea în considerare doar a relaĠiilor liniare;
- citirea úi însuúirea superficială / fragmentară a informaĠiilor útiinĠifice prezentate sub formă
tabelară.
Rutine didactice:
- utilizarea insuficientă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează capacităĠi cognitive de
nivel superior;
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare.
Analizele diagnostice referitoare la greúelile tipice, pe baza statisticilor itemilor administraĠi în
ciclurile TIMSS, sunt semnificative pentru sistemul de educaĠie din România dintr-o serie de
motive:
- se bazează exclusiv pe rezultatele învăĠării elevilor români, în condiĠii de reprezentativitate
statistică;
- identifică greúelile conceptuale, procedurale, precum úi rutinele didactice;
- propun seturi de instrumente suport pentru profesori úi elevi destinate îmbunătăĠirii
performanĠelor la matematică úi útiinĠe;
- conduc la direcĠii de îmbunătăĠire a curriculumului úcolar, fundamentate pe rezultatele
elevilor români.
Pe de altă parte, itemii TIMSS nu acoperă toate conĠinuturile úi competenĠele disciplinare din
programele úcolare româneúti. Dar această limitare se poate constitui într-un avantaj, deoarece
itemii prezentaĠi, nefiind marcaĠi de practica evaluării româneúti, pot dezvălui aspecte care nu sunt
Ġintite nici de curriculumul implementat, nici de curriculumul intenĠionat.
Astfel, se oferă repere pentru dezvoltarea curriculumului intenĠionat, dar úi a celui implementat,
promovând o practică didactică inovativă úi focalizată pe nevoile de învăĠare ale elevilor care să
ofere acces úi úanse egale la o educaĠie de calitate în contextul globalizării pieĠei muncii.
Lucrarea de faĠă se adresează profesorilor de fizică, chimie, biologie úi geografie din
învăĠământul gimnazial. Dat fiind faptul că prin modul de abordare oferă o nouă perspectivă asupra
predării úi mai ales asupra evaluării útiinĠelor, devine un bun ghid atât pentru profesorii din
învăĠământul primar, cât úi din cel liceal, dar úi pentru studenĠii úi cadrele didactice implicate în
formarea iniĠială sau continuă, oferind seturi de analize, precum úi rutine didactice, greúeli tipice
conceptuale úi procedurale specifice profesorilor, respectiv elevilor din România, dar úi soluĠii
pentru remedierea/prevenĠia acestora.
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Capitolul 3
ÎNVĂğAREA BIOLOGIEI

3.1. ANALIZA REZULTATELOR STATISTICE LA ITEMII TIMSS

3.1.1. ANALIZA ITEMILOR PE CATEGORII DE CONğINUTURI
Prezentăm mai jos o clasificare a itemilor TIMSS 2011 la biologie, după categoria de conĠinut.
Categoriile sunt următoarele, corelate în mare măsură cu clasele de studiu:
o Biologie vegetală (itemi corespunzători conĠinuturilor studiate în clasa a cincea);
o Biologie animală (itemi corespunzători conĠinuturilor studiate în clasa a úasea);
o Biologie umană / anatomia, fiziologia úi igiena omului (itemi corespunzători conĠinuturilor
studiate în clasa a úaptea);
o Ecologie generală (itemi corespunzători conĠinuturilor studiate în clasa a opta); în această
categorie apare o secĠiune denumită „ViaĠa în oceane”;
o Ecologie umană (itemi fără corespondenĠă exactă în conĠinuturile studiate la biologie în
gimnaziu).
SunteĠi de acord?
În lista de mai sus apar cinci categorii de conĠinut, care sintetizează biologia de
gimnaziu din punct de vedere al distribuĠiei conĠinuturilor. SunteĠi de acord cu
această clasificare?
Ce altă clasificare aĠi mai considera potrivită?
Categoriile menĠionate mai sus nu sunt strict delimitate, iar unele probleme pot fi considerate
ca făcând parte din mai multe categorii.
Prezentăm mai jos problemele incluse în fiecare categorie úi rezultatele statistice înregistrate de
elevii români la acestea. Pentru fiecare problemă, am inclus câteva comentarii úi posibile explicaĠii
privind datele statistice.
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3.1.1.1. Biologie vegetală
S05_07

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 44%

B: 26%

C: 7%

D: 19%

MI: 52%

La acest item elevii au avut de ales varianta corectă pentru funcĠia principală a clorofilei în
plante. Cel mai mare procent de răspunsuri este corect úi se referă la absorbĠia luminii, fiind urmat
de descompunerea dioxidului de carbon – ambele variante privind mecanismul fotosintezei. Astfel,
majoritatea elevilor recunosc rolul clorofilei în fotosinteză, chiar dacă nu identifică mecanismul. Cei
care au ales variantele referitoare la frunze otrăvitoare – sau protecĠia plantelor faĠă de boală – nu
cunosc probabil nimic despre clorofilă úi rolul acesteia. De altfel, la nivel de clasa a cincea nu se
pune problema studiului mecanismului fotosintezei, dar se precizează relaĠia clorofilă – lumină.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ fotosinteza: rolul clorofilei din perspectiva relaĠiei clorofilă – lumină úi rolul dioxidului de carbon.
Rutine didactice:
Ͳ folosirea insuficentă a activităĠilor de predare/ evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.;
Ͳ lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
ReflectaĠi!
Cum vă explicaĠi faptul că elevii, la finalul clasei a VIII-a, nu cunosc rolul pe care
clorofila îl are în procesul de fotosinteză?
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S07_03

Domeniul cognitiv: cunoaútere
Răspuns corect: Lumina soarelui (sau lumină)

37%

Răspuns corect: Dioxid de carbon

5%

Răspuns corect: Apă

8%

Răspuns corect: Aer (acceptat ca fiind corect, atâta timp cât dioxidul de carbon nu a 1%
fost deja numit úi oxigenul nu este indicat explicit)
Răspuns corect: Altele

3%

Total răspunsuri corecte

54%

MI de răspunsuri corecte (total)

58%

Răspunsuri incorecte: Oxigen

2%

Răspunsuri incorecte: Zahăr, glucoză, amidon, carbohidraĠi (sau similar)

1%

Răspunsuri incorecte: Sol (sau similar)

1%

Răspunsuri incorecte: Alte răspunsuri incorecte (inclusiv tăieturi, útersături, semne 15%
distinctive, neciteĠ sau în afara subiectului)
Nonrăspunsuri

27%

La acest item, ca úi la precedentul, se pune accent pe implicarea clorofilei în fotosinteză, úi se
extinde verificarea la cunoaúterea factorilor implicaĠi în procesul de fotosinteză. Elevii trebuie să
precizeze doi factori. Aceasta presupune ca ei să cunoască reactanĠii, produúii de reacĠie, factorii
care influenĠează fotosinteza úi localizarea procesului. Astfel, 54% dintre elevii români au numit
corect un prim factor necesar desfăúurării procesului de fotosinteză, 36% dintre elevi au numit
corect un al doilea factor implicat în fotosinteză, 31% au numit corect doi factori necesari
fotosintezei, dintre: lumină, dioxid de carbon, apă, 29% dintre elevi au numit corect un singur
factor, iar 14% au răspuns incorect, numind oxigenul, carbohidraĠii, căldura, frunzele ca fiind
factori ai fotosintezei. Un procent semnificativ de elevi (27%) nu a completat deloc cu răspunsuri
cerinĠele itemului.
18


Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ fotosinteza – localizare; factorii de mediu (condiĠiile de reacĠie) vs. reactanĠii úi / sau produúii de
reacĠie.
Rutine didactice:
Ͳ la discutarea relaĠiilor cauză-efect, fiecare cauză este discutată separat; nu se accentuează
situaĠiile în care mai mulĠi factori acĠionează concomitent úi corelat asupra unui proces sau
fenomen;
- accent scăzut pe discutarea relaĠiilor cauzale; nu se prezintă, în studiul unui proces fiziologic
variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între
acestea, între cauză úi efect.

ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii, în clasa a VIII-a, nu cunosc date elementare despre
mecanismul fotosintezei?

S04_03
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Domeniul cognitiv: raĠionament
Răspuns corect: Prevede faptul că plantele din diagrama 2 pot creúte mai înalte decât
plantele din diagrama 1. ExplicaĠia se referă ATÂT la lumină, CÂT ùI la nutrienĠi.

33%

Răspuns parĠial corect: Prevede faptul că plantele din diagrama 2 pot să crească mai 22%
înalte decât cele din diagrama 1. ExplicaĠia se referă la lumină SAU la nutrienĠi ORI
menĠionează că în diagrama 2 există mai multe necesităĠi de bază.
MI de răspunsuri corecte

34%

Răspunsuri incorecte: Prevede că plantele din diagrama 1 pot să crească mai înalte
decât plantele din diagrama 2. ExplicaĠia se referă la o intensitate scăzută a luminii care
cauzează o creútere fusiformă.

Sub
1%

Răspunsuri incorecte: Altele

19%

Nonrăspunsuri

27%

Pentru a răspunde corect, elevii trebuiau să cunoască efectul fiecărui factor de mediu asupra
creúterii plantelor úi să facă în mod corect corelaĠia între acĠiunile concomitente a doi factori. Astfel,
33% dintre elevi au răspuns corect úi complet, iar 22% au formulat răspunsuri parĠial corecte,
făcând predicĠii corecte cu privire la înălĠimea plantelor, dar nu au corelat aceste predicĠii cu ambii
factori. 19% dintre elevi au răspuns incorect, în timp ce 27% nu au răspuns.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ creúterea plantelor – rolul luminii úi al nutrienĠilor din sol.
GreƔeli procedurale:
Ͳ formularea de predicĠii referitoare la efectul concomitent úi corelat a doi factori care influenĠează
creúterea plantelor – rolul luminii úi al nutrienĠilor din sol;
Ͳ lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Rutine didactice:
Ͳ predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
Ͳ focalizarea insuficientă în cadrul sarcinilor de învăĠare sau evaluare pe descrierea unei activităĠi
experimentale úi predicĠia unor rezultate;
Ͳ dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale în dauna învăĠării empirice din cotidian;
Ͳ la discutarea relaĠiilor cauză-efect, fiecare cauză este discutată separat; nu se accentuează
situaĠiile în care mai mulĠi factori acĠionează concomitent úi corelat asupra unui proces sau
fenomen;
Ͳ lipsa predării/ învăĠării/ evaluării pe bază de investigaĠie, deúi biologia este o disciplină
útiinĠifică; dacă se realizează activităĠi experimentale, acestea sunt mai mult cu scop
demonstrativ úi aplicativ úi mai puĠin cu scop de cercetare; elevii nu sunt puúi să emită ei înúiúi
ipoteze, să le testeze;
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Ͳ un accent scăzut pe variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a
distinge între acestea, precum úi la nevoia de corelare a lor;
Ͳ un accent scăzut pe formularea de predicĠii în scopul validării teoriilor;
Ͳ nu se apelează la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirmaĠiilor
de ordin teoretic.
ReflectaĠi!
ConsideraĠi că elevii au fost derutaĠi de exprimarea ,,genetic identice”, raportat la
lipsa noĠiunilor de genetică?
De ce credeĠi că elevii au dificultăĠi în a corela efectele a doi sau mai mulĠi factori
asupra unui proces?
S07_02


Domeniul cognitiv: cunoaútere
Răspuns corect: Cloroplaste (clorofilă)

34%

Răspuns corect: Peretele celular

sub 1%

Răspuns corect: Vacuole

1%

Răspuns corect: Altele

sub 1%

Total răspunsuri corecte

35%

MI de răspunsuri corecte (total)

35%

Răspunsuri incorecte: Numeúte o structură aflată úi în celulele animale (ex.: nucleu, 4%
membrana celulară, citoplasmă, mitocondrie, centru celular, ADN).
Răspunsuri incorecte: Numeúte o diferenĠă între plante úi animale, care NU este o 9%
structură celulară.
Răspunsuri incorecte: Altele

15%

Nonrăspunsuri

38%
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Pentru a răspunde corect, elevii trebuiau să cunoască úi să compare alcătuirea unei celule
vegetale (clasa a cincea) úi a unei celule animale (clasa a úasea). 35% dintre elevi au răspuns corect,
numind ca structuri specifice celulelor plantelor cloroplastele (34%), peretele celular (sub 1%) sau
vacuolele (aproape 1%). DiferenĠa faĠă de media internaĠională este mică per ansamblu, dar, raportat
la componente, elevii români pun mai mare accent pe cloroplaste decât pe peretele celular (sub 1%
faĠă de 10% media internaĠională).
28% dintre elevi au răspuns greúit, precizând ca structuri specifice organite comune celulelor
vegetale úi animale sau numind organe sau funcĠii specifice plantelor úi nicidecum componente
celulare. 38% nu au rezolvat problema.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- celula vegetală vs. celula animală.
Rutine didactice:
- centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive;
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare/ evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că apar confuziile dintre organitele celulare úi organele unui organism?
Cum vă puteĠi explica faptul că elevii, în clasa a VIII-a nu fac o distincĠie clară între
particularităĠile structurale ale celulei vegetale úi cele ale celulei animale?

CONCLUZII
Din analiza itemilor de biologie vegetală se pot trage următoarele concluzii:
- elevii au dificultăĠi în ceea ce priveúte înĠelegerea procesului de fotosinteză (rolul clorofilei,
implicarea reactanĠilor, influenĠa factorilor de mediu, localizarea procesului);
- nu cunosc factorii care influenĠează creúterea plantelor (úi putem generaliza, referindu-ne úi la
itemii vizând fotosinteza, nici factorii care influenĠează procesele fiziologice la plante); au
dificultăĠi în realizarea de predicĠii cu privire la acĠiunea concomitentă úi corelată a doi sau mai
mulĠi factori asupra unui proces. Este posibil să întâmpine dificultăĠi atunci când sunt puúi în
situaĠia de a lectura informaĠii grafice (transmise prin imagini), elevii fac confuzii între organe úi
organite, între organite comune úi specifice.
Este posibil ca aceste aspecte să fie corelate cu o insuficientă predare bazată pe imagini statice
úi dinamice úi cu o teoretizare excesivă a conĠinuturilor programei în defavoarea realizării de
observaĠii úi experimente în procesul de predare – învăĠare. De asemenea nu se pune acentul
suficient pe relaĠia structură – funcĠie úi relaĠia organism-mediu.
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3.1.1.2. Biologie animală
S02_06

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 51%

B: 30%

C: 5%

D: 10%

MI: 29%

Pentru rezolvarea itemului, elevii au avut de identificat caracterisiticile generale ale
vertebratelor, fiind atenĠi la cele două criterii precizate. Procentul mare de răspunsuri ale celor care
au ales varianta A (peúte) sugerează că elevii au fost atenĠi doar la primul criteriu, ideea de solzi
fiind automat asociată cu peútii. Un răspuns care ar fi putut fi considerat bun, C (mamifer) – există
mamifere cu solzi – nu însumează un procent semnificativ de alegeri.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- adaptarea organismelor la mediu.
GreƔeli procedurale:
- clasificarea grupelor de vieĠuitoare (peúti, amfibieni, reptile, mamifere) după criterii incomplete;
- corelarea a două criterii de clasificare.
Rutine didactice:
- nu sunt suficient folosite în predare / învăĠare planúele, mulajele, desenele;
- lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului; itemii sunt citiĠi superficial, elevii
oprindu-se la prima informaĠie relevantă ;
- lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor.

ReflectaĠi!
ConsideraĠi că dacă enunĠul ar fi avut criteriile în altă ordine (un animal respiră prin
plămâni, dar are solzi) răspunsurile elevilor ar fi fost diferite? Cum justificaĠi?
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S05_09

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 12 %

B: 66%

C: 9%

D: 11%

MI: 63%

ùi acest item, la fel ca itemul anterior, vizează cunoaúterea caracterelor generale ale animalelor
úi distincĠia dintre cele esenĠiale úi specifice unui grup, faĠă de cele comune mai multor grupe.
Majoritatea elevilor au răspuns corect, alegând criteriul esenĠial úi definitoriu. Restul au ales, în
proporĠii asemănătoare, caracteristici nespecifice.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ caracterele generale ale mamiferelor.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului; itemii sunt citiĠi superficial, elevii
oprindu-se la prima informaĠie relevantă;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
ReflectaĠi!
Care ar fi cauzele pentru care elevii nu fac distincĠie între caracteristicile esenĠiale ale
unui grup de organisme úi caracteristicile comune mai multor grupuri?
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S03_10

Domeniul cognitiv:
Aplicare

A: 54%

B: 15%

C: 23%

D: 7%

MI: 48%

Pentru rezolvarea acestui item, elevii au avut de ordonat nivelurile de integrare ale
organismelor vii – pornind de la celulă la nivelul cel mai complex – rezolvarea necesitând atât
cunoútinĠele specifice, cât úi atenĠia. Cel mai mare procentaj de răspunsuri este cel corect.
Următorul răspuns ales, ca procentaj, sugerează confuzia între celulă úi Ġesut úi, probabil, neatenĠia.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ ordinea nivelurilor de organizare úi integrare a unui organism pluricelular – celulă, Ġesut, organ,
organism.
Rutine didactice:
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
- nu sunt suficient folosite în predare/ învăĠare planúele, mulajele, desenele.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii ar putea confunda celula cu Ġesutul? Care consideraĠi că ar fi
aici rolul lucrărilor practice de laborator în înĠelegerea nivelurilor de organizare úi
integrare a unui organism pluricelular?
CONCLUZII
Din analiza itemilor de biologie animală se pot desprinde următoarele concluzii: elevii au
dificultăĠi în identificarea úi determinarea categoriilor sistematice, confundând între ele criterii
esenĠiale úi criterii neesenĠiale, criterii generale úi criterii specifice; au dificultăĠi în corelarea a două
criterii, tinzând să se rezume la un singur criteriu, cel mai cunoscut; nu iau în considerare toate
informaĠiile utile pentru formularea unui răspuns corect; nu au clară ierarhia nivelurilor de
organizare úi integrare a unui organism viu, pluricelular.
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3.1.1.3. Biologie umană
S04_01

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 8%

B: 68%

C: 21%

D: 2%

MI: 75%

Pentru a răspunde corect la acest item, elevii trebuie să facă distincĠie între tipurile de celule, în
funcĠie de rolurile acestora. Răspunsul corect presupune cunoaúterea rolului celulelor nervoase în
conducerea impulsurilor. Procentul cel mai mare de răspunsuri este cel corect, urmat de varianta
,,celule sangvine”, probabil, pe baza confuziei între conducerea nervoasă úi circulaĠia sangvină, acei
elevi generalizând ideea de transport în organismele vii.
Elevii care au răspuns greúit au, probabil, dificultăĠi în înĠelegerea funcĠiilor celulelor nervoase
úi fac confuzie între diferite proprietăĠi ale celulelor (recepĠia stimulilor, conducerea impulsurilor,
transportul gazelor respiratorii).
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- conducere nervoasă vs. circulaĠie sangvină;
- impulsul úi modul de transmitere a impulsului;
- funcĠiile celulelor nervoase.
Rutine didactice:
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.;
- lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii fac confuzie între procesul de conducere a impulsului nervos
úi procesul de circulaĠie sangvină?
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S02_01

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 19%

B: 15%

C: 49%

D: 16%

MI: 51%

Pentru a răspunde corect, elevii trebuie să cunoască procesul de digestie úi să diferenĠieze
digestia de alte procese ale funcĠiei de nutriĠie, care implică, toate, molecule mici úi simple.
Procentul cel mai mare de răspunsuri este varianta corectă. Restul procentelor sunt distribuite relativ
echilibrat pe cei trei distractori – care indică, fiecare în parte, procese aparĠinând funcĠiei de nutriĠie.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ digestia, absorbĠia, circulaĠia, excreĠia – semnificaĠie;
Ͳ digestia – specificitate.
Rutine didactice
Ͳ lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului; itemii sunt citiĠi superficial, elevii
oprindu-se la prima informaĠie relevantă;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
Ͳ lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor.
ReflectaĠi!
Cum vă explicaĠi faptul că elevii, în clasa a VIII-a, fac confuzii între rolul proceselor
care realizează funcĠia de nutriĠie? Cum ar putea elevii să înĠeleagă interdependenĠa
proceselor fiziologice care realizează această funcĠie?
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S04_02

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 1%

B: 30%

C: 52 %

D: 17%

MI: 61%

Elevii au avut de identificat vizual forma úi poziĠia intestinului subĠire pe un desen schematic
reprezentând organele sistemului digestiv. Majoritatea a dat răspunsuri corecte – într-un procent
mai mic, totuúi, decât media internaĠională, aproape o treime confundă intestinul subĠire cu
stomacul, un procent foarte mic realizează confuzia cu ficatul, acesta din urmă devenind, prin
deducĠie, cel mai cunoscut úi mai uúor de diferenĠiat organ digestiv.
Pentru rezolvarea itemului, elevii trebuie să cunoască topografia organelor digestive, lucru
foarte simplu în măsura în care la predarea lecĠiilor de anatomie se folosesc planúe, mulaje sau alte
materiale vizuale.
GreƔeli tipice
Greúeli conceptuale:
- intestinul gros vs. intestinul subĠire – topografie úi morfologie;
- stomacul vs. intestinul subĠire – topografie úi morfologie.
GreƔeli procedurale:
- utilizarea exclusivă a informaĠiilor grafice în scopul rezolvării.
Rutine didactice:
- nu sunt suficient folosite în predare/ învăĠare planúele, mulajele, desenele;
- insuficientă exersare în rezolvarea de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile
textuale úi cele grafice.

ReflectaĠi!
Aproximativ o treime dintre elevi au numit stomacul în locul intestinului subĠire.
Care credeĠi că a fost cauza confuziei?
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S05_13

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 12%

B: 15%

C: 65%

D: 5%

MI: 59%

Acest item, la fel ca úi următorul, presupune din partea elevilor o bună cunoaútere a compoziĠiei
chimice a alimentelor. Aici, pentru alegerea răspunsului corect era suficient ca elevii, cunoscând
compoziĠia chimică a fiecăruia dintre cele patru alimente indicate, să facă o deducĠie logică,
asociind compoziĠia chimică a alimentului bogat în grăsimi – brânza – cu informaĠia despre efectul
bilei asupra lipidelor, furnizată în enunĠul itemului.
Majoritatea elevilor au răspuns corect, într-un procent superior mediei internaĠionale, ei
recunoscând brânza ca fiind alimentul cu cel mai mare procent de lipide din lista propusă.
Următoarele opĠiuni au fost, în ordine descrescătoare, pentru cereale, fructe, respectiv legume.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ compoziĠia chimică a alimentelor;
Ͳ rolul bilei în digestia lipidelor.
Rutine didactice:
Ͳ predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
Ͳ la discutarea relaĠiilor cauză-efect, fiecare cauză este discutată separat; nu se accentuează
situaĠiile în care mai mulĠi factori acĠionează concomitent úi corelat asupra unui proces sau
fenomen;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
ReflectaĠi!
În ce măsură elevii operează cu noĠiuni referitoare la compoziĠia chimică a
alimentelor?
Care ar putea fi cauza pentru care elevii nu cunosc compoziĠa chimică a principalelor
alimente?
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S02_03


Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 11%

B: 5%

C: 39%

D: 43%

MI: 43%

Pentru rezolvarea acestui item elevii trebuie să aibă bune cunoútinĠe despre compoziĠia chimică
a alimentelor. Cel mai mare procent de răspunsuri a fost cel corect, elevii identificând carnea de
pasăre ca fiind alimentul cu cel mai mare conĠinut în proteine dintre cele patru variante propuse. În
ceea ce priveúte răspunsurile greúite, procentul cel mai mare l-a reprezentat opĠiunea pentru varianta
C – morcovii, urmată, în ordine descrescătoare, de orez úi, pe ultimul loc, de curmale – care nu apar
în mod curent în tabelele cu compoziĠia alimentelor.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ compoziĠia chimică a principalelor grupe de alimente.
Greúeli procedurale:
Ͳ clasificarea alimentelor în funcĠie de concentraĠia substanĠelor organice pe care le conĠin. 
Rutine didactice:
Ͳ predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
Ͳ lipsa antrenamentelor centrate pe compoziĠia alimentelor conduce la o supraevaluare a aportului
de proteine al legumelor/fructelor, bazată pe informaĠia culeasă din mediul informal.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că un procent atât de mare de elevi au ales morcovii ca principală sursă
de proteine?
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S07_01

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 6%

B: 4%

C:1%

D: 88%

MI: 77%

Procentul maxim este reprezentat de răspunsurile corecte, majoritatea elevilor demonstrând
cunoaúterea faptului că sistemul circulator este alcătuit din inimă, vene, artere, capilare; cu toate acestea,
există elevi care confundă între ele diversele sisteme de organe; răspunsul greúit, pus probabil la
întâmplare, indică lacune grave în sistemul de cunoútinĠe.
GreƔeli tipice
Greúeli conceptuale:
- sisteme: circulator, muscular, reproducător úi excretor.
Rutine didactice:
- nu sunt suficient folosite în predare/ învăĠare planúele, mulajele, desenele;
- lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii confundă între ele sisteme de organe atât de diferite?

S03_12
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Domeniul cognitiv: raĠionament
Răspuns corect: MenĠionează atât nevoia de oxigen, energie, cât úi elemente referitoare 4%
la circulaĠia sângelui. Pentru a primi credit total trebuie menĠionat „sângele”: Inima
pompează mai repede sângele pentru a furniza oxigen.
Răspuns corect: Altele

1%

Total răspunsuri corecte

6%

MI de răspunsuri corecte (total)

9%

Răspuns parĠial corect: Răspunsul include numai elemente (nevoia de oxigen, energie
etc., fără a menĠiona circulaĠia sângelui).

7%

Răspuns parĠial corect: Răspunsul include numai elemente (creúterea circulaĠiei sangvine
fără a menĠiona nevoia de mai mult oxigen, mai multă energie etc.)

26%

Răspuns parĠial corect: Referire la nevoia de aer în loc de nevoia de oxigen (cu sau fără
menĠionarea sângelui).

2%

Răspuns parĠial corect: Altele

15%

Total răspunsuri parĠial corecte

50%

Răspunsuri incorecte: MenĠionează doar un efect datorat exerciĠiului (efort puternic,
încordarea corpului, creúterea vitezei proceselor din corp, respiraĠie grea etc.) fără
menĠionarea nevoilor fiziologice sau a circulaĠiei sangvine.

27%

Răspunsuri incorecte: Altele

5%

Nonrăspunsuri

11%

Pentru rezolvarea acestui item, elevii trebuiau să realizeze un úir logic de raĠionamente în care
să aprecieze nevoile fiziologice ale organismului în condiĠii de efort, să precizeze rolul sistemului
respirator úi circulator, în special rolul sângelui ca element de legătură:
– 6% dintre elevi au rӽspuns corect úi complet la acest item, iar 50% au dat răspunsuri parĠial
corecte;
– 33% dintre elevi apreciază corect nevoile fiziologice ale celulelor suprasolicitate (oxigen,
hrană, energie), dar nu corelează aceste nevoi cu rolul de transport al sângelui; în 2% din rӽspunsuri
s-a fӽcut referire la nevoia de aer, în loc de nevoia de oxigen. 14,6% dintre elevi dau alte rӽspunsuri
parĠial corecte, dovedind fie cunoaúterea rolului sângelui, fie aprecierea nevoilor celulare în timpul
efortului, fără să realizeze însă legătura dintre acestea;
– 27% dintre elevi au rӽspuns incorect, în timp ce alĠi 11% nu au fost capabili să explice de ce
inima bate mai repede în timpul exerciĠiilor fizice, neoferind niciun răspuns.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- procesele fiziologice la nivel de celulă vs. procese fiziologice la nivel de organ;
- nevoile organismului úi funcĠiile fiziologice implicate (de exemplu, respiraĠia úi circulaĠia).
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Rutine didactice:
- predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei în particular úi a útiinĠelor în general este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
- centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive;
- focalizarea insuficientă, în cadrul sarcinilor de învăĠare sau de evaluare, pe descrierea unei
activităĠi experimentale úi predicĠia unor rezultate;
- lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a rezultatului;
- accent scăzut pe discutarea relaĠiilor cauzale; nu se prezintă, în studiul unui proces fiziologic,
variabilele independente / dependente – ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între
acestea, între cauză úi efect.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că doar un număr atât de mic de elevi a formulat corect raĠionamentul,
comparativ cu numărul mult mai mare al celor care au dat răspunsuri parĠiale?

S02_05

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 22%

B: 15%

C: 14%

D: 43%

MI: 34%

Un număr destul de mic de elevi au dat răspunsul corect, zigotul. Cele mai multe răspunsuri
greúite au indicat varianta D, embrionul (probabil omiĠând termenul de ,,imediat” – din formularea
cerinĠei); au urmat, în ordine descrescătoare a numărului de opĠiuni, variantele A, oul (posibilă
confuzie cu zigotul /celula-ou), respectiv D, sperma. Pentru rezolvarea corectă a itemului, este
necesar ca elevii să cunoască modalitatea de realizare a procesului de fecundaĠie úi stadiile de
devoltare ale organismelor vii.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ ou vs. celula-ou, zigot vs. embrion.
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Rutine didactice:
Ͳ centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive;
Ͳ nu sunt suficient folosite în predare/ învăĠare planúele, mulajele, desenele;
Ͳ lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului; itemii sunt citiĠi superficial, elevii
oprindu-se la prima informaĠie relevantă;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii fac confuzie între diferitele stadii de dezvoltare
organismelor vii?

ale

S04_05

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 2%

B: 9%

C: 14%

D: 74%

MI: 64%

Majoritatea elevilor identifică originea virală a gripei, informaĠia fiind cunoscută atât din
úcoală, de la biologie, cât úi din media. Procentul de răspunsuri corecte este superior mediei
internaĠionale. Pe de altă parte, dintre variantele de răspuns ale itemului, gripa este úi cea mai
cunoscută de elevi.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ cauzele / agenĠii patogeni pentru unele boli care pot afecta organismul uman.
Rutine didactice:
Ͳ predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
Ͳ utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
Ͳ dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale în dauna învăĠării empirice din cotidian;
Ͳ lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului; itemii sunt citiĠi superficial;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
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ReflectaĠi!
În ce măsură credeĠi că elevii cunosc etiologia unor boli întâlnite în populaĠia umană?

S02_02

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: Se referă fie direct, fie indirect la sistemul imunitar.

47%

Răspuns corect: Se referă la lipsa contactului direct sau la luarea de măsuri preventive.

22%

Răspuns corect: Altele

2%

Total răspunsuri corecte

71%

MI de răspunsuri corecte (total)

63%

Răspunsuri incorecte: Se referă la faptul că este mai sănătos sau că nu se îmbolnăveúte
uúor.

9%

Răspunsuri incorecte: Se referă la o dietă bună.

1%

Răspunsuri incorecte: Altele

6%

Nonrăspunsuri

14%

Pentru a răspunde corect, elevii trebuie să cunoască mecanismele imunităĠii, modalităĠi de
transmitere úi de prevenire a bolilor. Majoritatea răspunsurilor corecte a pus accentul pe rolul
sistemului imunitar – 47% dintre elevi; 22% au dat alte răspunsuri corecte, referitoare la lipsa
contactului direct sau la luarea de măsuri preventive; 15% dintre elevi au dat răspunsuri greúite, iar
14% nu au răspuns.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ sistemul imunitar; măsurile de prevenire împotriva bolilor transmisibile.
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Rutine didactice:
Ͳ predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
Ͳ centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al dezvoltării
cognitive;
Ͳ lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a rezultatului;
Ͳ dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale, în dauna învăĠării empirice din
cotidian;
Ͳ folosirea insuficentă a activităĠilor de predare/ evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.;
Ͳ aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare.

ReflectaĠi!
În ce măsură elevii cunosc úi înĠeleg rolul măsurilor medico-sanitare pentru
prevenirea răspândirii unor boli transmisibile? CredeĠi că elevii cunosc úi înĠeleg
mecanismul de transmitere a unor boli infecĠioase?

S02_04

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: La fel în ambele climate, cu o explicaĠie specifică.

16%

MI de răspunsuri corecte

18%

Răspunsuri incorecte: La fel în ambele climate, cu explicaĠii vagi, incorecte sau fără
explicaĠii.

22%

Răspunsuri incorecte: Mai mare în climate calde, cu sau fără explicaĠii.

41%

36


Răspunsuri incorecte: Mai mică în climate calde, cu sau fără explicaĠii.

16%

Nonrăspunsuri

2%

Pentru a răspunde corect, elevii trebuie să cunoască fenomenul homeotermiei úi să realizeze
transferul de cunoútinĠe de la organismal animal (conceptul este însuúit în clasa a úasea, la studiul
biologiei animale) la om. Doar 16% dintre elevi au dat răspunsuri corecte úi complete, cu explicaĠii
clare; 22% dintre elevi au furnizat răspunsuri din care rezultă că temperatura corpului se menĠine la
fel în ambele climate, dar explicaĠiile elevilor fie sunt vagi, incorecte, fie lipsesc; 57% dintre elevi
dau răspunsuri greúite, iar 2% nu au niciun răspuns.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
Ͳ homeotermia úi mecanismele sale; temperatura medie a corpului.
Greúeli procedurale:
Ͳ extrapolarea la corpul uman a proprietăĠilor úi fenomenelor studiate la fizică.
Rutine didactice:
Ͳ utilizarea exclusivă a unor probleme exprimate în limbaj formalizat;
Ͳ centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al dezvoltării
cognitive;
Ͳ folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline;
Ͳ lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.

ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii nu reuúesc să facă transferul unor cunoútinĠe, dobândite
anterior, în contexte noi?
S05_10

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 59%

B: 1%
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C: 30%

D: 7%

MI: 47%

Rezolvarea corectă a acestui item presupune cunoútinĠe generale de genetică, pe care
programele úcolare de biologie pentru gimnaziu nu le conĠin, primele astfel de noĠiuni
introducându-se abia în clasa a noua. În aceste condiĠii, în răspunsurile lor elevii s-au bazat pe
cunoútinĠe empirice despre transmiterea ereditară a caracterelor, cele mai vehiculate informaĠii fiind
cele referitoare la testele de stabilire a paternităĠii, bazate pe analiza probelor de sânge recoltate de
la persoanele în cauză, ceea ce ar explica procentajul mare al opĠiunilor greúite pentru varianta A. –
Compararea grupelor lor de sânge (60%). A urmat, în ordine descrescătoare, varianta C. –
Compararea genelor lor – care este de fapt cea corectă úi care a înregistrat un procentaj de 30% din
opĠiunile elevilor.
GreƔeli tipice
Greúeli conceptuale:
- transmiterea informaĠiei genetice codificate vs. caractere ereditare.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
- lipsa aproape generală a invocării aspectelor de cercetare propriu-zisă, a contextului în care s-a
dezvoltat sau a apărut un concept; acesta ajunge să apară ca fiind revelat úi nu obĠinut pe calea
specifică útiinĠei; un accent scăzut pe formularea de predicĠii în scopul validării teoriilor; teoriile
sunt luate ca atare.

ReflectaĠi!
Care ar fi cele mai simple noĠiuni referitoare la transmiterea ereditară a caracterelor
pe care le puteĠi oferi elevilor úi în ce context?

CONCLUZII
Din analiza itemilor de biologie umană se pot desprinde următoarele concluzii: elevii au
dificultăĠi în identificarea topografică úi morfologică a unui organ în ansamblul sistemului de
organe din care face parte, unii dintre aceútia confundând organul cu sistemul de organe; au
dificultăĠi în a recunoaúte procesele fiziologice în care sunt implicate diferite structuri anatomice; au
noĠiuni reduse de chimie (obligatorii pentru înĠelegerea fenomenului biologic; nu au noĠiuni clare
privind procesul de fecundaĠie úi dezvoltare individuală; realizează raĠionamente incomplete, scurte,
de tip cauză-efect direct, imediat, fără să Ġină cont de toĠi factorii implicaĠi; nu realizează eficient
corelaĠii logice între funcĠiile organismului úi adaptarea acestuia la condiĠii speciale; nu au
suficiente noĠiuni de bază privind etiologia úi profilaxia bolilor; nu au deprinderi eficiente de a citi
informaĠia grafică.
Este posibil ca noĠiunile útiinĠifice să fie insuficient exersate în context cotidian.
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3.1.1.4. Ecologie generală
S03_03

Domeniul cognitiv:
RaĠionament

A: 4%

B: 33%

C: 6 %

D: 55%

MI: 58%

Răspunsul la acest item presupune cunoaúterea proceselor de respiraĠie úi fotosinteză, a reacĠiilor
globale ale acestora, precum úi a interdependenĠei dintre ele. Mai mult de jumătate din totalul
răspunsurilor au fost corecte; răspunsurile greúite, în cea mai mare parte, inversează cele două gaze
implicate, ceea ce demonstrează că elevii cunosc faptul că oxigenul úi dioxidul de carbon sunt
implicate în acest schimb, dar fie nu cunosc ecuaĠiile reacĠiilor chimice – pentru a stabili sensul corect
al circulaĠiei gazelor, fie nu citesc corect sensul indicat de săgeĠi pe desen.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- fotosinteză vs. respiraĠie; gazele implicate în fotosinteză úi în respiraĠie;
- respiraĠia plantelor vs. fotosinteză, respiraĠia plantelor vs. respiraĠia animalelor.
Greúeli procedurale:
- lecturarea text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
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Rutine didactice:
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.;
- exersarea insuficientă a rezolvării de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile textuale
úi cele grafice; utilizarea în mică măsură atât a graficelor, cât úi a schematizării conĠinutului
într-o formă care să antreneze capacitatea de sinteză;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
- lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor.
ReflectaĠi!
În ce măsură credeĠi că elevii înĠeleg complementaritatea procesului de fotosinteză cu
cel de respiraĠie?
S04_06


Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: Pe desen sunt desenate TREI săgeĠi corecte. Nu sunt desenate săgeĠi
incorecte.
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3%

Răspuns parĠial corect: Desenează două săgeĠi corecte. Nu există săgeĠi incorecte.

43%

Răspuns parĠial corect: Desenează o săgeată corectă. Nu există săgeĠi incorecte.
MI de răspunsuri corecte

3%

Răspunsuri incorecte: SăgeĠile sunt îndreptate către direcĠii greúite: de la consumator la
producător; de la descompunător la producător; de la descompunător la consumator.

Sub
1%

Răspunsuri incorecte: Altele

19%

Nonrăspunsuri

5%

Pentru a rezolva corect itemul elevii au nevoie să cunoască úi să înĠeleagă circuitul materiei úi
energiei într-un ecosistem, categoriile trofice úi ordinea acestora.
3% dintre elevi au indicat corect prin săgeĠi direcĠia fluxului de energie, procent apropiat de
media internaĠională, 3%. Cea mai mare parte dintre elevi a răspuns parĠial corect, 42,8% dintre
elevi desenând două săgeĠi corecte sau o săgeată corectă. 16% au răspuns incorect, săgeĠile fiind
îndreptate către direcĠii greúite: de la consumator la producător, de la descompunător la
producător, de la descompunător la consumator. 5% dintre elevi nu au răspuns.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- poziĠia descompunătorilor în lanĠul trofic; ordonarea categoriilor trofice în ecosisteme.
GreƔeli procedurale:
- reducerea reĠelelor la lanĠuri trofice prin luarea în considerare a relaĠiilor liniare;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Rutine didactice:
- exersarea insuficientă a rezolvării de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile textuale
úi grafice; utilizarea în mică măsură atât a graficelor, cât úi a schematizării conĠinutului într-o
formă care să antreneze capacitatea de sinteză;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii nu realizează corect conexiunile între verigile unui lanĠ trofic?
Cum vă explicaĠi că nu reuúesc să înĠeleagă faptul că într-un ecosistem lanĠurile
trofice nu sunt izolate?
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S01_08 A
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Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: Completează lanĠul trofic cu toate organismele în poziĠia corectă (după 38%
cum este arătat în diagrama de mai jos).
MI de răspunsuri corecte

42%

Răspunsuri incorecte: inversează poziĠia pentru rechin úi hering.

5%

Răspunsuri incorecte: Altele.

48%

Nonrăspunsuri

9%



Fitoplancton
(mâncatde)

Zooplancton

Balenĉ

Hering

Ton

Rechin

La fel ca în cazul itemului anterior, elevii au nevoie de cunoútinĠe referitoare la ordinea
organismelor într-un lanĠ trofic, extinse la înĠelegerea unei reĠele trofice. 38% dintre elevi au
completat corect categoriile care lipsesc. 5% dintre elevi au inversat poziĠiile a două verigi trofice
(rechinul úi heringul). 48% dintre elevi dau alte răspunsuri incorecte. Ei plasează greúit toate cele
trei animale. Plasarea greúită a balenei duce la ipoteza că elevii consideră că balena se poate hrăni
cu peúti mari. 9% dintre elevi nu răspund.
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GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- poziĠia úi rolul organismelor din lanĠurile úi reĠelele trofice;
- lanĠ trofic vs. reĠea trofică (în mediul marin).
Greúeli procedurale:
- reducerea reĠelelor la lanĠuri trofice prin luarea în considerare a relaĠiilor liniare;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.
- exersarea insuficientă a rezolvării de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile textuale
úi grafice; utilizarea în mică măsură atât a graficelor, cât úi a schematizării conĠinutului într-o
formă care să antreneze capacitatea de sinteză;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare.

ReflectaĠi!
De ce credeĠi că elevii au inversat, în cadrul lanĠului trofic, veriga rechinului cu a
heringului?
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S01_08 B

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: Dă o explicaĠie corectă, bazată pe lanĠul trofic corect, care ia în
considerare alte surse de hrană, pentru rechin (explicit sau implicit).

4%

Răspuns corect: Alte răspunsuri corecte: PopulaĠia de rechini creúte, cu creúterea
populaĠiei de hering.

Sub 1%

Total răspunsuri corecte

4%

MI de răspunsuri corecte

14%

Răspunsuri parĠial corecte: MenĠionează că rechinii vor decreúte numeric (sau similar) 41%
fără altă explicaĠie sau cu o explicaĠie bazată numai pe efectul direct al tonului. [Fără a
menĠiona alte surse de hrană.]
Răspunsuri parĠial corecte: Altele.
Răspunsuri incorecte: MenĠionează că populaĠia rechinilor va creúte sau va rămâne
aceeaúi, fără nicio explicaĠie (inadecvată pentru evaluarea corectitudinii bazată pe
lanĠul trofic).

1%

Răspunsuri incorecte: MenĠionează numai că rechinii vor fi exterminaĠi. [Reflectă o
neînĠelegere a lanĠului trofic.]

13%

Răspunsuri incorecte: Altele.

13%

Nonrăspunsuri

27%

Pentru a răspunde corect, elevii trebuie să cunoască úi să înĠeleagă legăturile dintre organisme
într-o reĠea trofică úi posibilitatea ca un organism să apeleze la surse variate de hrană în funcĠie de
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posibilităĠi. 4% dintre elevi dau explicaĠii complete. 41% dintre elevi oferă răspunsuri parĠial
corecte. 14% dintre elevi dau răspunsuri incorecte, iar un procent destul de mare – 27% de elevi nu
răspund.
GreƔeli tipice
Greúeli conceptuale:
- poziĠia úi rolul organismelor din lanĠurile úi reĠelele trofice.
GreƔeli procedurale:
- identificarea relaĠiilor de cauzalitate;
- formularea de predicĠii fără a se Ġine seama de totalitatea elementelor sistemului úi a factorilor
care intervin;
- reducerea reĠelelor la lanĠuri trofice, prin luarea în considerare doar a relaĠiilor liniare.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare.

ReflectaĠi!
Acest item a înregistrat unul dintre cele mai mici procente de răspunsuri corecte.
Care credeĠi că ar putea fi cauzele?
S01_09
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Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: Identifică un organism, descrie o caracteristică /comportament úi dă o
explicaĠie.

12%

Total răspunsuri corecte

12%

MI de răspunsuri corecte

19%

Răspunsuri parĠial corecte: Identifică un organism úi descrie o
caracteristică/comportament; NU este oferită o explicaĠie sau este oferită o explicaĠie
neadecvată.

2%

Răspunsuri parĠial corecte: Alte răspunsuri parĠial corecte: identifică un organism, fără 2%
caracteristică/comportament, dar dă o explicaĠie corectă.
Răspunsuri incorecte: Doar identifică un organism din diagramă, dar fără descriere sau 29%
cu o descriere incorectă a caracteristicilor /comportamentului.
Răspunsuri incorecte: Altele.

11%

Nonrăspunsuri

23%

Pentru punctaj maxim, răspunsurile trebuie să identifice un organism din imaginea funizată de
item, să descrie o caracteristică sau comportamentul acestui organism úi să explice cum această
caracteristică/comportament ajută organismul să supravieĠuiască cel puĠin unui efect al refluxului:
lipsa apei, lipsa hranei, expunerea la prădători, schimbări ale salinităĠii sau efecte ale acĠiunii valurilor.
Pentru elevii români, dificultatea aparentă a itemului a constat în faptul că tema nu este studiată
ca atare, fenomenul mareei nefiind specific Mării Negre.
Doar 12% dintre elevi au răspuns corect. Ei au fost capabili să identifice un organism din
fotografie, să descrie o caracteristică sau un comportament úi să explice corect modul în care
acestea îl ajută să supravieĠuiască în zona mareelor. 19% dintre elevi au răspuns parĠial corect. Unii,
17%, au identificat un organism úi au descris o caracteristică sau un comportament. Ei nu au oferit
însă o explicaĠie sau aceasta a fost neadecvată. Partea corectă a răspunsurilor lor s-a bazat pe
identificarea imaginilor oferite de item. Ei nu au interpretat aceste imagini prin prisma adaptării la
condiĠiile de mediu. AlĠii, 2%, au identificat un organism, fără o caracteristică sau comportament,
dar au dat o explicaĠie corectă. 29% au răspuns incorect, iar 23% dintre elevi nu au răspuns.
Accentul în acest gen de probleme se pune pe relaĠia formă – structură – funcĠie úi pe
mecanismele de adaptare structurală, funcĠională úi comportamentală la mediul de viaĠă úi, în mod
special în acest caz, la un mediu care oscilează permanent între două stări având caracteristici
diferite.
GreƔeli tipice
Greúeli conceptuale:
- relaĠia structură – funcĠie;
- adaptarea la mediu, adaptarea vieĠuitoarelor marine în contexte precum maree, flux – reflux.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
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- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare/ evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii de
rezolvare;
- lipsa unor antrenamente specifice ceea ce conduce la incapacitatea de a explica caracteristicile
sau comportamentele mai puĠin cunoscute ale unor vieĠuitoare.
ReflectaĠi!
Subiectul este mai puĠin cunoscut elevilor români. Cu toate acestea, explicaĠiile
enunĠului erau suficiente pentru o rezolvare corectă. ConsideraĠi că necunoaúterea
subiectului a facilitat o abordare superficială?
S01_10

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: MenĠionează lipsa luminii.

17%

Răspuns corect: MenĠionează temperaturile joase.

2%

Răspuns corect: MenĠionează presiunea înaltă.

4%

Răspuns corect: MenĠionează lipsa hranei.

4%

Răspuns corect: Altele. Exemple: Este prea sărată la fund, deci unele specii nu pot trăi 6%
acolo. Sunt gaze otrăvitoare provenite din emisiile vulcanice de pe fundul oceanului.
Vizibilitate redusă.
Total răspunsuri corecte

33%

MI de răspunsuri corecte

34%
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Răspunsuri incorecte: MenĠionează doar nivelurile scăzute de oxigen (dioxid de
carbon, aer) din apele adânci [NU condiĠiile generale de la marile adâncimi oceanice].

11%

Răspunsuri incorecte: Mentionează doar prădătorii (sau similar) – NU este specific 2%
fundului oceanului.
Răspunsuri incorecte: Altele.

21%

Nonrăspunsuri

25%

Pentru a răspunde corect, elevii trebuiau să cunoască specificul mediilor abisale. Tema nu este
abordată în mod distinct în programa românească.
33% dintre elevi au numit corect cel puĠin o condiĠie de viaĠă din adâncurile profunde ale
oceanelor; 11% din răspunsuri au făcut referire la alte condiĠii specifice anumitor adâncimi, dar nu
neapărat specifice mediilor abisale; 2% dintre elevi menĠionează factori de viaĠă care se întâlnesc în
orice mediu, nefiind specifici abisului marin (ex. prădătorii); 21% dintre elevi au furnizat alte
răspunsuri incorecte, iar 25% nu au răspuns.
GreƔeli tipice
GreƔeli conceptuale:
- condiĠiile de viaĠă din zonele abisale.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii de
rezolvare;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
ReflectaĠi!
Cum vă explicaĠi faptul că un sfert din elevi nu a reuúit să formuleze niciun răspuns
la acest item?

CONCLUZII
Din analiza itemilor de ecologie generală se pot desprinde următoarele concluzii:
– elevii au dificultăĠi în a identifica circuitul oxigenului úi dioxidului de carbon în natură, foarte
probabil pentru că fac confuzii între fotosinteză úi respiraĠie la plante; de asemenea, au dificultăĠi în
ordonarea organismelor în lanĠuri úi reĠele trofice; ignoră unele verigi; au tendinĠa de a reduce
reĠelele la lanĠuri trofice, luând în considerare doar relaĠiile liniare dintre organisme; nu iau în
considerare alternative de hrănire a organismelor;
– identifică mai greu mecanismele de adaptare la mediu ale organismelor pe care nu le cunosc
(organismele care trăiesc în zona mareelor, animalele abisale); de asemenea, în cazul unei infor49


maĠii insuficient cunoscute, au tendinĠa de a abandona itemul, chiar dacă în formularea acestuia
există suficiente indicii pentru a răspunde;
– nu au antrenament în rezolvarea de sarcini care necesită coroborarea informaĠiilor textuale úi
grafice. În formularea unor predicĠii nu Ġin cont de totalitatea elementelor unui sistem sau de factorii
care intervin.
3.1.1.5. Ecologie umană
S07_12

Domeniul cognitiv: cunoaútere
Răspuns corect: progresele din medicină, mortalitatea infantilă mai scăzută, condiĠiile 36%
mai bune de trai; deci oamenii trăiesc mai mult úi sunt sănătoúi, spitale cu echipamente
mai bune, mai multe naúteri decât morĠi, datorită unui standard de viaĠă mai ridicat,
menĠionând cu claritate relaĠia dintre durata de viaĠă sau scăderea ratei mortalităĠii
datorate îmbunătăĠirilor din domeniile sănătăĠii, medicinei, standardului de viaĠă etc.
Răspuns corect: altele

1%

Total răspunsuri corecte

37%

MI de răspunsuri corecte

27%

Răspunsuri incorecte: revoluĠia industrială, mai multe fabrici, datorită invenĠiilor făcute, 4%
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tehnologiei avansate, menĠionând tehnologia, industrializarea sau dezvoltarea útiinĠifică,
fără a face însă legătura cu creúterea duratei de viaĠă.
Răspunsuri incorecte: se nasc mai mulĠi oameni în fiecare an, oamenii se căsătoresc mai 9%
devreme úi încep să aibă copii, fără să facă legătura între rata natalităĠii úi scăderea ratei
mortalităĠii sau creúterea speranĠei de viaĠă.
Răspunsuri incorecte: Altele.

21%

Nonrăspunsuri

19%

Pentru a răspunde corect, elevii aveau nevoie de noĠiuni de ecologie umană, disciplină care se
studiază la noi doar în clasa a douăsprezecea. În lipsa acestora, au de integrat noĠiuni de biologie,
istorie, geografie. 37% dintre elevi au dat răspunsuri corecte, procent superior mediei internaĠionale;
4% dintre respondenĠi au răspuns incorect, menĠionând tehnologia, industrializarea sau dezvoltarea
útiinĠifică, fără a face însă legătura cu creúterea duratei de viaĠă; 9% dintre elevi au dat răspunsuri
incorecte, în ceea ce priveúte creúterea natalităĠii, ei nereuúind să facă legătura dintre rata natalităĠii
úi scăderea ratei mortalităĠii sau creúterea speranĠei de viaĠă; 21% dintre elevi au dat alte răspunsuri
incorecte, iar 19% nu au răspuns la întrebare.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- strategii de supravieĠuire: evoluĠia numerică a populaĠiei; dinamica populaĠiei în funcĠie de
factorii naturali úi socioeconomici.
Greúeli procedurale:
- extrapolarea noĠiunilor de ecologie generală, istorie, geografie la domeniul ecologiei umane;
- analiza cauzelor multiple ale unui fenomen;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale în dauna învăĠării empirice din cotidian;
- folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline;
- accent scăzut pe discutarea relaĠiilor cauzale; nu se prezintă, în studiul unui proces fiziologic,
variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între
acestea, între cauză úi efect;
- folosirea insuficientă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare;
- exersarea insuficientă a rezolvării de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile textuale
úi grafice; utilizarea în mică măsură atât a graficelor, cât úi a schematizării conĠinutului într-o
formă care să antreneze capacitatea de sinteză;
- lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor;
- lipsa unor activităĠi specifice care să genereze extrapolarea noĠiunilor de ecologie generală,
istorie, geografie, la domeniul ecologiei umane.
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ReflectaĠi!
În ce măsură credeĠi că elevii au putut folosi noĠiuni din alte disicipline úcolare
pentru a răspunde la acest item?

S01_07

Domeniul cognitiv:
RaĠionament

A: 26%

B: 25%

C: 23%

D: 24%

MI: 30%

ObservaĠiile sunt aceleaúi ca în cazul itemului anterior, unde se prezintă aceeaúi problemă,
dintr-o perspectivă uúor diferită. De altfel, enunĠul úi graficul corespunzător itemului anterior puteau
sugera răspunsul corect la acest item, dacă elevii ar fi făcut corelaĠia între cei doi itemi.
Răspunsurile corecte reprezintă 26%, iar cele greúite au proporĠii asemănătoare, ceea ce sugerează
alegerea aleatorie a răspunsului, fie pe baza necunoaúterii informaĠiilor, fie din dificultatea de a
interpreta corect informaĠia oferită grafic.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- strategii de supravieĠuire: evoluĠia numerică a populaĠiei; dinamica populaĠiei în funcĠie de
factorii naturali úi socio-economici.
Greúeli procedurale:
- extrapolarea noĠiunilor de ecologie generală, istorie, geografie la domeniul ecologiei umane;
- analiza cauzelor multiple ale unui fenomen;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Rutine didactice:
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale în dauna învăĠării empirice din cotidian;
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- folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline;
- accent scăzut pe discutarea relaĠiilor cauzale; nu se prezintă, în studiul unui proces fiziologic
variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între
acestea, între cauză úi efect;
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că procentajul răspunsurilor este atât de asemănător pentru fiecare
variantă de răspuns oferită?

S04_04

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: MenĠionează două probleme de mediu.

28%

MI de răspunsuri corecte

27%

Răspuns parĠial corect: MenĠionează doar o problemă.

29%

Răspunsuri incorecte

18%

Nonrăspunsuri

25%

Rezolvarea presupunea din partea elevilor noĠiuni generale de ecologie referitoare la suprapopulaĠie
úi poluare. NoĠiunile specifice ecologiei umane nu au fost încă studiate, dar noĠiunile de ecologie
generală pot fi considerate suficiente. 28% dintre elevii au răspuns corect, menĠionând două probleme
de mediu, 29% dintre elevi au răspuns parĠial corect, mentionând doar o problemă, 18% nu au răspuns
corect, iar 25% dintre elevi nu au răspuns deloc.
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Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- efectele suprapopulaĠiei umane.
Greúeli procedurale:
- extrapolarea noĠiunilor de ecologie generală, istorie, geografie la domeniul ecologiei umane.
Rutine didactice:
- predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- focalizarea insuficientăm în cadrul sarcinilor de învăĠare sau de evaluare, pe descrierea unei
activităĠi experimentale úi predicĠia unor rezultate;
- lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a rezultatului;
- dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale, în dauna învăĠării empirice din
cotidian;
- folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline;
- la discutarea relaĠiilor cauză-efect, fiecare cauză este discutată separat; nu se accentuează
situaĠiile în care mai mulĠi factori acĠionează concomitent úi corelat asupra unui proces sau
fenomen:
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare;
- lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor;
- exersarea insuficientă a rezolvării de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile textuale
úi grafice; utilizarea în mică măsură atât a graficelor, cât úi a schematizării conĠinutului într-o
formă care să antreneze capacitatea de sinteză.

ReflectaĠi!
Care credeĠi că este cauza pentru care un procent de aproximativ 25% dintre elevi nu
a formulat niciun răspuns?

CONCLUZII
Din analiza itemilor de ecologie umană se pot trage următoarele concluzii:
– elevilor le lipsesc cunoútinĠe specifice de ecologie umană úi ei le suplinesc extrapolând mai
mult sau mai puĠin corect cunoútinĠe de ecologie generală, istorie úi geografie;
– nu cunosc evoluĠia numerică a populaĠiei, dinamica populaĠiei în funcĠie de factorii naturali úi
socioeconomici; nu corelează suficient suprapopulaĠia úi poluarea;
– au dificultăĠi în lectura informaĠilor grafice.
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3.1.2. UN ALT TIP DE ANALIZĂ A ITEMILOR
În secĠiunea anterioară, am clasificat itemii TIMSS după diverse categorii úi subcategorii de
conĠinut. În această secĠiune, vom încerca să grupăm itemii după alte criterii, bazate mai ales pe
statistica rezultatelor înregistrate atât de elevii români, cât úi de elevii din celelalte Ġări participante.
În acest fel, vom putea obĠine concluzii pertinente privind învăĠarea biologiei în România.
3.1.2.1. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de răspunsuri corecte
Prezentăm în continuare o clasificare a itemilor TIMSS în funcĠie de procentajul de răspunsuri
corecte al elevilor români. Suntem interesaĠi, în egală măsură, de tipurile de itemi la care s-au înregistrat
cele mai mari procentaje de răspunsuri corecte (de peste 65%) úi de tipurile de itemi la care procentajele
de răspunsuri corecte au fost cele mai mici (sub 15%).
Tabelul de mai jos prezintă enunĠurile itemilor respectivi úi tipul acestora, indicând, pentru
fiecare caz în parte, procentul de răspunsuri corecte al elevilor români. Facem menĠiunea că, pentru
această etapă, nu facem raportarea rezultatelor elevilor români la media internaĠională.
Aúa cum veĠi observa, la domeniul cognitiv Cunoaútere – care se referă la cunoaúterea faptelor,
informaĠiilor, ustensilelor/instrumentelor/echipamentelor úi procedeelor – elevii români stau cel mai
bine; ei sunt în schimb deficitari în primul rând în ceea ce priveúte domeniul RaĠionament – care
presupune rezolvarea de probleme complexe úi nefamiliare, formularea explicaĠiilor/concluziilor,
luarea deciziilor, transferul de cunoútinĠe în situaĠii noi –, dar úi la domeniul Aplicare (aplicarea
cunoútinĠelor úi înĠelegerea conceptuală, manifestată într-o varietate de contexte).
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Itemii cu cele mai mari procente de
răspunsuri corecte

Itemii cu cele mai mici procente de
răspunsuri corecte

88% - itemul 07_01- cunoaútere

14% - itemul 02_05 - cunoaútere

74% – itemul 04_05 - cunoaútere

12% - itemul 01_09 - raĠionament

71% - itemul 02_02 - aplicare

6% - itemul 03_12 - raĠionament

68% - itemul 04_01 - cunoaútere

4% - itemul 01_08B – raĠionament
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Itemii cu cele mai mari procente de
răspunsuri corecte

Itemii cu cele mai mici procente de
răspunsuri corecte

66% - itemul 05_09 - cunoaútere

3% - itemul 04_06 - aplicare

65% - itemul 05_13 – cunoaútere

Rezumând, reflectăm sintetic, în tabelul de mai jos, situaĠia raportată la domeniile cognitive.

Mai mare de 65%
Mai mic de 15%
Număr total de itemi

RaĠionament
0
3
3

Cunoaútere
5
1
6

Aplicare
1
1
2

O scurtă privire comparativă arată că itemii cu cel mai mare procent de răspunsuri corecte
aparĠin în mare parte domeniului cognitiv Cunoaútere (cinci itemi din úase selectaĠi), iar la itemii cu
cel mai mic procent de răspunsuri corecte predomină cei care presupun RaĠionament (trei din cinci).
În ceea ce priveúte itemii care solicitau raĠionamentul, la aceútia un mare număr de elevi oferă
răspunsuri parĠiale úi realizează raĠionamente incomplete.
3.1.2.2. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de nonrăspunsuri
În tabelul următor, am inclus acei itemi la care procentajul de nonrăspunsuri al elevilor români
este de cel puĠin 25%. În coloanele din dreapta apar procentajul de nonrăspunsuri al elevilor români,
úi respectiv media internaĠională de nonrăspunsuri pentru itemul respectiv.
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Itemul

Procent pe
nonrăspuns

MI pe
nonrăspuns

01_10 – aplicare

25%

19%

04_04 – aplicare

25%

15%
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Itemul

Procent pe
nonrăspuns

MI pe
nonrăspuns

04_03 – raĠionament

27%

18%

01_08B – raĠionament

26%

19%

07_03 – cunoaútere

27%

22%
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Itemul

Procent pe
nonrăspuns

MI pe
nonrăspuns

07_02 – cunoaútere

38%

27%

Toate aceste situaĠii se referă la itemii cu răspuns construit, la itemii cu răspuns la alegere,
procentul de nonrăspunsuri fiind de până în 3%.
La unele întrebări, procentul mare de nonrăspunsuri poate fi corelat cu faptul că elevii români nu
sunt familiarizaĠi cu exemplele oferite: condiĠiile de mediu abisale, relaĠia trofică dintre ton úi rechin.
În alte situaĠii, e posibil ca noĠiunile de biologie vegetală din clasa a cincea să fi fost uitate:
factorii fotosintezei, ai creúterii plantelor, organite specifice celulei vegetale.
În ceea ce priveúte previziunile referitoare la problemele de mediu, e de presupus că lipsa unor
astfel de aplicaĠii la temele de ecologie i-a făcut pe elevi mai rezervaĠi.
3.1.2.3. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul pe distractori
Vom analiza acum itemii cu răspuns la alegere, în care unul sau mai mulĠi distractori au un
procentaj de răspunsuri foarte mare. Aceúti itemi ne pot da o imagine mai clară asupra greúelilor
tipice pe care le fac elevii români.
În tabelul următor, am inclus itemii cu răspuns la alegere, pentru care procentajul de alegeri al
unui distractor este mai mare decât procentajul de răspunsuri corecte.
Greúelile tipice fiind precizate, reluăm pe scurt, strict din punct de vedere al distractorului cu
care se compară răspunsul corect:
– 02_04 – consideră că temperatura medie corporală este mai ridicată în climate calde;
– 02_05 – nu se recunoaúte zigotul ca produs imediat al fecundaĠiei, se consideră că rezultă direct
embrionul;
– 02_06 – animalele cu solzi sunt clasificate imediat ca peúti, fără a mai Ġine cont de alte criterii;
– 05_10 – în lipsa cunoútinĠelor de genetică, compararea grupelor sangvine este considerată cea
mai bună metodă de a stabili gradul de înrudire.

60


Procent pe
răspuns
corect

Procent pe
distractor

Itemul
02_04

A 41%

18% cu
explicaĠii
corecte
úi
22% cu
explicaĠii vagi,
incorecte sau
fără explicaĠii

02_05

D 43%

C 14%

02_06

A 51%

B 30%

05_10

A 59%

C 30%
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În tabelul de mai jos au fost selectaĠi itemii la care unul dintre distractori a fost ales într-o
proporĠie mai mare decât ceilalĠi, chiar dacă răspunsul majoritar ales a fost cel corect. Acesta poate
duce úi la evidenĠierea unor greúeli tipice. Ele fiind precizate, reluăm pe scurt, strict din punct de
vedere al distractorului cu care se compară răspunsul corect:
– 02_03 – morcovii sunt consideraĠi alimente cu procent ridicat de proteine;
– 03_03 – nu se cunoaúte sensul circulaĠiei oxigenului úi dioxidului de carbon între plante úi animale;
– 04_01 – se consideră că celulele sangvine conduc impulsuri;
– 04_02 – se confundă localizarea intestinului subĠire cu cea a stomacului;
– 05_07 – funcĠia principală a clorofilei se consideră a fi descompunerea dioxidului de carbon.

Procent pe
distractor

Codul úi enunĠul itemului

Procent pe
răspuns corect

02_03

C 40%

D 43%

03_03

B 33%

D 55%
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Procent pe
distractor

Codul úi enunĠul itemului

Procent pe
răspuns corect

04_01

C 21%

68%

04_02

B 30%

C 52%

05_07

B 26%

A 44%

3.2. CONCLUZII ALE ANALIZELOR TIMSS
Clasificările úi analizele prezentate în secĠiunea anterioară au evidenĠiat o serie de greúeli tipice
făcute de elevii români în rezolvarea itemilor din testele TIMSS.
Există diverse tipuri de greúeli tipice. Acestea sunt clasificate în greúeli conceptuale –
cunoútinĠe factuale care nu au fost însuúite în procesul învăĠării, úi greúeli procedurale – cunoútinĠe
procedurale care nu reprezintă o achiziĠie a învăĠării.
În secĠiunile următoare, prezentăm sintetic tipurile de greúeli (conceptuale sau procedurale)
identificate. De fiecare dată, am inclus úi câte un exemplu de item ale cărui rezultate statistice
conduc la identificarea greúelii respective.
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BIOLOGIE VEGETALĂ

Categoria

3.2.1. GREùELI CONCEPTUALE ùI GREùELI PROCEDURALE – O SINTEZĂ

Greúeli
conceptuale
- fotosinteza:
rolul clorofilei
din perspectiva
relaĠiei
clorofilă lumină úi rolul
dioxidului de
carbon

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală
S05_07

% de elevi
care fac această
greúeală
B – 26%
D – 19%
C – 7%

BIOLOGIE VEGETALĂ

Răspuns corect: A – 44%
- fotosinteza –
localizare;
factorii de
mediu
(condiĠiile de
reacĠie) vs.
reactanĠii úi /
sau produúii de
reacĠie

S07_03

Răspunsuri incorecte:
14%
Nonrăspunsuri: 27%

Răspunsuri corecte: 2 factori – 38%
Răspunsuri corecte 1: factor 50%
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Categoria
BIOLOGIE VEGETALĂ

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

- creúterea
plantelor –
rolul luminii úi
al nutrienĠilor
din sol

- formularea de
predicĠii referitoare la efectul
concomitent úi
corelat a doi factori care influenĠează creúterea
plantelor – rolul
luminii úi al
nutrienĠilor din sol
- lecturarea unui
text în coroborare
cu lectura grafică
úi interpretarea
acestuia

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri incorecte –
19%
Nonrăspunsuri – 27%

S04_03

Răspunsuri corecte: 33%
Răspunsuri parĠial corecte: 22%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria

Greúeli
conceptuale

Exemplu de item în care apare această greúeală
S07_02

% de elevi
care fac această
greúeală
Răspunsuri incorecte –
28%
Nonrăspunsuri – 38%

BIOLOGIE VEGETALĂ

- celula
vegetală vs.
celula animală

Greúeli
procedurale



BIOLOGIE ANIMALĂ

Răspuns corect – 35%:
34% (cloroplaste)
1% (vacuole)
- clasificarea
- adaptarea
S02_06
organismelor la grupelor de
vieĠuitoare (peúti,
mediu
amfibieni, reptile,
mamifere) după
criterii incomplete;
- corelarea a două
criterii de
clasificare.
Răspuns corect: B – 30%
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A – 51%
D – 10%
C – 5%

Categoria
BIOLOGIE ANIMALĂ

Greúeli
conceptuale
- caracterele
generale ale
mamiferelor

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

% de elevi
care fac această
greúeală
A – 12%
D – 11%
C – 9%

S05_09

BIOLOGIE ANIMALĂ

Răspuns corect: B – 66%
- ordinea
nivelurilor de
organizare úi
integrare a unui
organism
pluricelular –
celulă, Ġesut,
organ,
organism

C – 23%
B – 15%
D – 7%

S03_10

Răspuns corect: A – 54%

67


Categoria
BIOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale
- conducere
nervoasă vs.
circulaĠie
sangvină;
- impulsul úi
modul de
transmitere a
impulsului
- funcĠiile
celulelor
nervoase

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

% de elevi
care fac această
greúeală
C – 21%
A – 8%
D – 2%

S04_01

BIOLOGIE UMANĂ

Răspuns corect: B – 68%
- digestia,
absorbĠia,
circulaĠia,
excreĠia
–
semnificaĠie

S02_01

A – 19%
D – 16%
B – 15%

- digestia –
specificitate

Răspuns corect: C – 49%
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Categoria
BIOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale
- intestinul gros
vs. intestinul
subĠire –
topografie úi
morfologie
- stomacul vs.
intestinul
subĠire –
topografie úi
morfologie

Greúeli
procedurale
- utilizarea
exclusivă a
informaĠiilor
grafice în scopul
rezolvării.

Exemplu de item în care apare această greúeală

% de elevi
care fac această
greúeală
B – 30%
D – 17%
A – 1%

S04_02

BIOLOGIE UMANĂ

Răspuns corect: C – 52%
- compoziĠia
chimică a
alimentelor
- rolul bilei în
digestia
lipidelor

B – 15%
A – 12%
D – 5%

S05_13

Răspuns corect: C – 65%
69


Categoria

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

C – 39%
A – 11%
B – 5%

BIOLOGIE UMANĂ

S02_03
- compoziĠia
chimică a
principalelor
grupe de
alimente

% de elevi
care fac această
greúeală

- clasificarea
alimentelor în
funcĠie de
concentraĠia
substanĠelor
organice pe care le
conĠin

BIOLOGIE UMANĂ

Răspuns corect: D – 43%
- sisteme:
circulator,
muscular,
reproducător úi
excretor

A – 6%
B – 4%
C – 1%

S07_01

Răspuns corect: D – 88%
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Categoria
BIOLOGIE UMANĂ
BIOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale
- procesele fiziologice la nivel de celulă
vs. procese fiziologice la nivel de organ;
- nevoile organismului úi
funcĠiile
fiziologice implicate (de
exemplu,
respiraĠia úi
circulaĠia),
- ou vs. celulaou, zigot vs.
embrion

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri
incorecte –33%
Nonrăspunsuri – 11%

S03_12

Răspunsuri corecte: 6%
Răspunsuri parĠial corecte – 50%

D – 43%
A – 22%
B – 15%

S02_05

Răspuns corect: C – 14%
71


% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria
BIOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale
- cauzele/
agenĠii
patogeni pentru
unele boli care
pot afecta
organismul
uman

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

% de elevi
care fac această
greúeală
C – 14%
B – 9%
A – 2%

S04_05

BIOLOGIE UMANĂ

Răspuns corect: D – 74%

- sistemul
imunitar;
măsurile de
prevenire
împotriva
bolilor
transmisibile

Răspunsuri
incorecte – 15%
Nonrăspunsuri -14%

S02_02

Răspuns corect: 71%
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Categoria

Greúeli
conceptuale

BIOLOGIE UMANĂ

- homeotermia
úi mecanismele
sale
- temperatura
medie a
corpului

Greúeli
procedurale
- extrapolarea la
corpul uman a
proprietăĠilor úi
fenomenelor
studiate la fizică.

Exemplu de item în care apare această greúeală

% de elevi
care fac această
greúeală
Răspunsuri
incorecte – 76%
Nonrăspunsuri – 16%

S02_04

BIOLOGIE UMANĂ

Răspuns corect: 16%
- transmiterea
informaĠiei
genetice
codificate vs.
caractere
ereditare

A – 59%
D – 7%
B – 1%

S05_10

Răspuns corect: C – 30%
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Categoria

Greúeli
procedurale

- fotosinteză
vs. respiraĠie;
gazele
implicate în
fotosinteză úi în
respiraĠie

- lecturarea unui
text în coroborare
cu lectura grafică
úi interpretarea
acestuia

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspuns corect: D – 55%
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% de elevi
care fac această
greúeală
B – 33%
C – 6%
A – 4%

S03_03

ECOLOGIE GENERALĂ

Greúeli
conceptuale

Categoria
ECOLOGIE GENERALĂ

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

- poziĠia
descompunătoril
or în lanĠul
trofic;
ordonarea
categoriilor
trofice în
ecosisteme

- reducerea
reĠelelor la lanĠuri
trofice prin luarea
în considerare a
relaĠiilor liniare
- lecturarea unui
text în coroborare
cu lectura grafică
úi interpretarea
acestuia

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri
incorecte – 19%

S04_06

Nonrăspunsuri – 5

Răspunsuri corecte – 3%
Răspunsuri parĠial corecte – 43%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria
ECOLOGIE GENERALĂ

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

- poziĠia úi
rolul
organismelor
din lanĠurile úi
reĠelele trofice

- reducerea
reĠelelor la lanĠuri
trofice prin luarea
în considerare a
relaĠiilor liniare

- lanĠ trofic vs.
reĠea trofică (în
mediul marin)

- lecturarea unui
text în coroborare
cu lectura grafică
úi interpretarea
acestuia

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri
incorecte – 53%
Nonrăspunsuri – 9%

S01_08_A

Răspunsuri corecte: 38%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria

Greúeli
conceptuale

ECOLOGIE GENERALĂ

- poziĠia úi
rolul
organismelor
din lanĠurile úi
reĠelele trofice

Greúeli
procedurale
- identificarea
relaĠiilor de
cauzalitate

Exemplu de item în care apare această greúeală
S01_08 B

Răspunsuri
incorecte – 27%
Nonrăspuns – 27%

- formularea de
predicĠii fără a se
Ġine seama de
totalitatea
elementelor sistemului úi a
factorilor care
intervin
- reducerea
reĠelelor la lanĠuri
trofice, prin luarea
în considerare
doar a relaĠiilor
liniare
Răspunsuri corecte: 4%
Răspunsuri parĠial corecte: 41%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria

Greúeli
conceptuale

ECOLOGIE GENERALĂ

- relaĠia
structură –
funcĠie

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri
incorecte – 40%
Nonrăspunsuri – 29%

S01_09

- adaptarea la
mediu,
adaptarea
vieĠuitoarelor
marine în
contexte
precum maree,
flux-reflux

Răspunsuri corecte: 12%
Răspunsuri parĠial corecte: 4%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspuns
incorect – 34%
Nonrăspunsuri – 25%

S01_10

ECOLOGIE GENERALĂ

- condiĠiile de
viaĠă din zonele
abisale

Răspunsuri corecte: 33%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria
ECOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

- strategii de
supravieĠuire:
evoluĠia numerică a
populaĠiei,
dinamica
populaĠiei în
funcĠie de
factorii naturali
úi socioeconomici

- extrapolarea
noĠiunilor de
ecologie generală,
istorie, geografie
la domeniul
ecologiei umane

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri
incorecte – 34%
Nonrăspunsuri – 27%

S07_12

- analiza cauzelor
multiple ale unui
fenomen
- lecturarea unui
text în coroborare
cu lectura grafică
úi interpretarea
acestuia

Răspunsuri corecte: 37%
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria
ECOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

- strategii de
supravieĠuire:
evoluĠia numerică a
populaĠiei
dinamica populaĠiei în funcĠie
de factorii
naturali úi
socio-economici

- extrapolarea
noĠiunilor de
ecologie generală,
istorie, geografie
la domeniul
ecologiei umane

Exemplu de item în care apare această greúeală

B – 25%
D – 24%
C – 23%

S01_07

- analiza cauzelor
multiple ale unui
fenomen
- lecturarea unui
text în coroborare
cu lectura grafică
úi interpretarea
acestuia

Răspuns corect: A - 26 %
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% de elevi
care fac această
greúeală

Categoria
ECOLOGIE UMANĂ

Greúeli
conceptuale

Greúeli
procedurale

- efectele
suprapopulaĠiei
umane

- extrapolarea
noĠiunilor de
ecologie generală,
istorie, geografie
la domeniul
ecologiei umane

Exemplu de item în care apare această greúeală

Răspunsuri
incorecte – 18%
Nonrăspuns – 25%

S04_04

Răspunsuri corecte – 28%
Răspunsuri partial corecte – 29%
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% de elevi
care fac această
greúeală

3.2.2. Rutine didactice – o sinteză
În secĠiunile anterioare ale Ghidului au fost identificate úi enumerate principalele greúeli
conceptuale úi procedurale întâlnite în urma analizei itemilor la biologie.
Desigur, în cele mai multe cazuri, aceste greúeli pot fi interpretate ca fiind rezultatul neatenĠiei,
al grabei sau al lipsei de interes al elevilor. Aceste explicaĠii pot fi considerate valabile mai ales în
cazul greúelilor conceptuale.
Ca profesori, nu ne putem declara mulĠumiĠi doar cu aceste justificări: dacă neatenĠia úi graba ar
fi singurele cauze generatoare de greúeli, ar trebui ca rezultatele înregistrate la diferiĠi itemi să fie
asemănătoare, ceea ce nu se întâmplă. În analizele făcute, plecăm de la premisa că există o corelaĠie
de tip cauză-efect între modul în care se desfăúoară activitatea didactică úi performanĠele elevilor.
Această interacĠiune nu trebuie să se rezume doar la comunicarea de conĠinuturi, ci trebuie să
contribuie la formarea de algoritmi de lucru, de abordare úi de rezolvare a activităĠilor de învăĠare.
Modul de abordare a activităĠii didactice poate să determine la elevi anumite greúeli tipice, mai ales
în cazul celor procedurale. Aceste comportamente cognitive úi manageriale au fost denumite rutine
didactice. De aceea este util să identificăm diversele rutine didactice pe care le-am putea pune în
relaĠie cu diversele comportamente cognitive ale elevilor úi cu modul în care aceútia abordează
practic rezolvarea itemilor în evaluare.
ReflectaĠi!
Se pot identifica în activitatea dumneavoastră rutine didactice care i-ar putea face pe
elevi să greúească? UrmăriĠi sugestiile de mai jos úi vedeĠi dacă există situaĠii de
genul celor prezentate.

Inventariem în cele ce urmează rutinele didactice presupuse în urma analizei răspunsurilor
elevilor úi identificării unor greúeli tipice.
Am grupat aceste rutine didactice pe categorii. Categoriile prezentate nu sunt rigide, între ele
existând legături; iar o parte dintre acestea sunt comune pentru útiinĠe în general. .
Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
- predarea/învăĠarea/evaluarea biologiei în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară
prin aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
- utilizarea exclusivă a unor probleme exprimate în limbaj formalizat;
- utilizarea excesivă a textului de manual ca unică sursă de informare;
- centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive;
- focalizarea insuficientă în cadrul sarcinilor de învăĠare sau evaluare pe descrierea unei
activităĠi experimentale úi predicĠia unor rezultate;
- lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a
rezultatului;
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Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
- dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale în dauna învăĠării empirice din
cotidian;
- folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline;
- accent scăzut pe discutarea relaĠiilor cauzale; nu se prezintă, în studiul unui proces fiziologic
variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între
acestea, între cauză úi efect;
- la discutarea relaĠiilor cauză-efect, fiecare cauză este discutată separat; nu se accentuează
situaĠiile în care mai mulĠi factori acĠionează concomitent úi corelat asupra unui proces sau
fenomen;
- nu sunt suficient folosite în predare / învăĠare planúele, mulajele, desenele; elevii nu fac
întotdeuna corelaĠia corectă între denumirea, forma, poziĠia unui organ;
- folosirea insuficentă a activităĠilor de predare / evaluare care exersează operaĠii ale gândirii de
nivel superior – analiză, sinteză, generalizare etc.;
- lipsa antrenamentului pentru citirea activă a conĠinutului; itemii sunt citiĠi superficial, elevii
oprindu-se la prima informaĠie relevantă ;
- exersarea insuficientă a rezolvării de sarcini care necesită o coroborare între informaĠiile
textuale úi grafice; utilizarea în mică măsură atât a graficelor, cât úi a schematizării conĠinutului
într-o formă care să antreneze capacitatea de sinteză;
- lipsa antrenamentelor centrate pe compoziĠia alimentelor conduce la o supraevaluare a
aportului de proteine al legumelor/fructelor, bazată pe informaĠia culeasă din mediul informal.


Rutine referitoare la abordarea biologiei ca útiinĠă experimentală
- lipsa aproape generală a invocării aspectelor de cercetare propriu-zisă, a contextului în care s-a
dezvoltat sau a apărut un concept; acesta ajunge să apară ca fiind revelat úi nu obĠinut pe calea
specifică útiinĠei; un accent scăzut pe formularea de predicĠii în scopul validării teoriilor;
teoriile sunt luate ca atare;
- lipsa predării / învăĠării / evaluării pe bază de investigaĠie, deúi biologia este o disciplină
útiinĠifică, în predarea úi învăĠarea căreia observarea úi experimentul ar trebui, la modul ideal,
să predomine;
- dacă se realizează experimente, acestea sunt mai mult cu scop demonstrativ úi aplicativ úi mai
puĠin cu scop de cercetare; elevii nu sunt puúi să emită ei înúiúi ipoteze, să le testeze.


Rutine referitoare la strategiile/demersul utilizat în rezolvarea de probleme
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare;
- nu se apelează la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirmaĠiilor
de ordin teoretic;
- lipsa unor activităĠi specifice, care să genereze extrapolarea noĠiunilor de ecologie generală,
istorie, geografie la domeniul ecologiei umane;
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- lipsa unor antrenamente specifice ceea ce conduce la incapacitatea de a explica caracteristicile
sau comportamentele mai puĠin cunoscute ale unor vieĠuitoare.

Rutine referitoare la rezultatul obĠinut în urma rezolvării
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
- lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor.

ReflectaĠi! După ce aĠi citit exemplele prezentate, faceĠi abstracĠie de justificările de
genul ,,nu există suficiente materiale didactice” úi ,,nu există suficient timp”, „elevii
nu sunt interesaĠi”, „programele sunt prea încărcate” etc., justificări desigur valide în
contextul situaĠiilor cotidiene.
Ce puteĠi face pentru a vă îmbunătăĠi activitatea la clasă? PuteĠi identifica úi alte
rutine didactice?

3.3. SUGESTII METODOLOGICE
În această secĠiune a Ghidului, vom include sugestii metodologice pentru ameliorarea învăĠării
în scopul unui act didactic conútient, orientat spre evitarea greúelilor tipice. Vom grupa aceste
sugestii metodologice după categoriile de conĠinut stabilite anterior.
ActivităĠile de învăĠare au fost structurate astfel:

x problema (formulată ca întrebare scurtă úi atractivă pentru elevi, focalizată pe elementul
central al învăĠării vizat) – din perspectiva elevului;

x descrierea activităĠii (centrată pe comportamente/abilităĠi care sunt de format la elevi prin
activitatea respectivă) – din perspectiva profesorului;

x sarcini de lucru (care fac parte din activitatea propriu-zisă; în unele cazuri intră la
descrierea activităĠii);

x note pentru profesori (care au rolul de a-i furniza profesorului, atunci când este cazul,
explicaĠiile de care are nevoie pentru a putea să aplice eficient la clasă activitatea propusă).

3.3.1. BIOLOGIE VEGETALĂ
Greúeli tipice vizate de activităĠile de învăĠare propuse:
Ͳ fotosinteza: rolul clorofilei din perspectiva relaĠiei clorofilă – lumină úi rolul dioxidului de
carbon;
Ͳ fotosinteza: localizare; factorii de mediu (condiĠiile de reacĠie) vs. reactanĠii úi / sau produúii de
reacĠie.
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Activitatea 14
ExerciĠiul de mai jos a fost propus pentru accentuarea acestei legături (între clorofilă úi lumină)
úi reprezintă un experiment tipic biologiei vegetale de orice nivel, dar care nu se realizează
întotdeauna la clasă, deoarece presupune un timp de desfăúurare care depăúeúte durata unei ore.
Problema: Ce se întâmplă dacă plantele sunt Ġinute la întuneric?
Descrierea activităĠii: demonstrarea experimentală a formării clorofilei doar în prezenĠa luminii.
Sarcini de lucru
Materiale necesare:

x un ghiveci cu o plantă (de ex., muúcată);

x folie de aluminiu;
x foarfecă;

x agrafe de birou;
Modul de lucru:

x
x

x

x

x

x

x

x

se taie forme geometrice din folia de aluminiu (ex. triunghi, dreptunghi). BucăĠile tăiate
trebuie să fie suficient de mari, astfel încât să acopere jumătate din frunză;
se fixează pe frunze bucăĠile tăiate, cu ajutorul agrafelor de birou;
se aúază ghiveciul la lumină;
după o săptămână, se îndepărtează bucăĠile din folie de aluminiu care au acoperit frunzele;
se compară suprafaĠa care a fost acoperită cu suprafaĠa frunzei care nu a fost acoperită;
se lasă planta la lumină timp de o săptămână;
se observă ce se întâmplă cu frunzele anterior acoperite după ce au stat la lumină;
de ce úi-au recăpătat în întregime culoarea verde? MotivaĠi răspunsul.

Notă pentru profesori
Experimentul poate avea caracter demonstrativ, înaintea studiului teoretic al fotosintezei, sau
caracter de cercetare.
Activitatea 25
În lipsa unor cunoútinĠe clare de chimie, elevii pot confunda reactanĠii úi produúii de reacĠie. De
asemenea, există tendinĠa de a considera că un proces poate fi influenĠat doar de factori externi, úi
nu de substanĠe implicate direct în acel proces. Pentru clarificări în acest sens, a fost propusă
activitatea de învăĠare de mai jos.
Problema: De ce este fotosinteza cel mai important proces din natură?

4
Activitate de învăĠare propusă de profesor Simona Constantinescu.
5
Activitate de învăĠare propusă de profesor Iuliana Tanur.
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Descrierea activităĠii: studierea procesului de fotosinteză cu ajutorul unui film didactic.
Sarcina de lucru
UrmăriĠi filmul „Learn about plants - Fotosinteza”, care poate fi găsit pe youtube, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=1gLa5EWn9OI.

Înainte úi după vizionarea filmului, elevii sunt solicitaĠi să răspundă la următoarele întrebări:
- Ce „mănâncă” plantele?
- Pentru fotosinteză sunt suficiente dioxidul de carbon úi apa?
- Care sunt organele unde se realizează fotosinteza?
- Unde se află clorofila în celule?
- Cine foloseúte gazul obĠinut prin fotosinteză?
- Dar hrana produsă prin acelaúi proces?
Notă pentru profesori
Chiar úi fără a avea noĠiuni de chimie, elevii trebuie să înĠeleagă sensul desfăúurării unui
proces. Se insistă pe ,,ce intră” úi ,,ce iese” din reacĠie.
Greúeli tipice vizate de activităĠile de învăĠare propuse:
- creúterea plantelor – rolul luminii úi al nutrienĠilor din sol;
- formularea de predicĠii referitoare la efectul concomitent úi corelat a doi factori care influenĠează
creúterea plantelor – rolul luminii úi al nutrienĠilor din sol;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Activitatea 16
Problema: Factorii de mediu acĠionează împreună sau separat asupra creúterii plantelor?
Descrierea activităĠii: elevii realizează un experiment tipic de studiu al influenĠei factorilor de
mediu asupra germinaĠiei seminĠelor.

Activitate de învăĠare propusă de profesor Simona Constantinescu.
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6

Sarcini de lucru
Materiale necesare: seminĠe de fasole, 3 pahare Berzelius, lame microscopice.
Modul de lucru: se leagă seminĠele pe lama microscopică; în primul pahar se introduc
seminĠele complet în apă (acestea au asigurată doar apa úi lumina), în cel de-al doilea pahar
semniĠele se introduc în apă doar până la jumătate (au asigurată apa, lumina úi aerul), în paharul al
treilea seminĠele nu sunt introduse în apă (au asigurate doar aerul úi lumina).
Elevii vor înregistra într-o agendă observaĠii din trei în trei zile, timp de două săptămâni, date
referitoare la germinaĠia seminĠelor din experiment. Ei vor răspunde la următoarele întrebări/
cerinĠe: Care seminĠe au germinat? Care seminĠe nu germinează? NotaĠi concluziile referitoare la observaĠiile efectuate.
Notă pentru profesori:
Experimentul poate fi tema unui proiect individual sau de grup. Experimentul este simplu úi
accesibil elevilor, iar realizarea lui poate fi folosită ca bază pentru activitatea următoare.

Activitatea 27
Problema: Cum influenĠează lumina úi substanĠele hrănitoare din sol creúterea plantelor?
Descrierea activităĠii: elevii cultivă plante de fasole în condiĠii nutritive úi de luminozitate
diferite.
Sarcini de lucru
Materiale necesare: 20 de ghivece, sol fertilizat, sol nefertilizat (ex nisip umezit), seminĠe de
fasole; se plantează în fiecare ghiveci câte 10 seminĠe de fasole; se împart ghivecele în 4 loturi de
câte 5 (conform condiĠiilor de creútere din tabelul de mai jos); ghivecele cu sol fertilizat se udă
zilnic cu apă îmbogăĠită cu substanĠe nutritive, iar ghivecele cu sol nefertilizat se udă cu apă de la
robinet; după 14 – 21 de zile se examinează plantele; se măsoară la toate plantele înălĠimea tulpinii,
grosimea tulpinii, lungimea úi lăĠimea maximă a câte 5 frunze de la fiecare plantă. Datele se
consemnează în fiúa de observaĠie.


Activitate de învăĠare propusă de profesor Simona Constantinescu.
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CondiĠii de creútere Nr.
plantei

Lotul 1

1

Lumină úi sol
fertilizat (martor)

2

ÎnălĠimea Grosimea Lungimea
LăĠimea maximă
tulpinii
tulpinii
maximă a frunzei a frunzei (cm)
(cm)
(cm)
(cm)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3
4
5
Media

Lotul 2

1

Lumină úi sol
nefertilizat

2
3
4
5
Media

Lotul 3

1

Lumină slabă úi sol
fertilizat

2
3
4
5
Media

Lotul 4

1

Lumină slabă úi sol
nefertilizat

2
3
4
5
Media

ComparaĠi datele obĠinute privind creúterea plantelor din cele 4 loturi. Plantele cărui lot
au avut cel mai bun ritm de creútere? De ce?
Notă pentru profesori
Activitatea practică se poate realiza individual sau în grupe de 3-4 elevi. Pentru simplificare se
poate folosi câte un singur ghiveci în fiecare lot. Având în vedere durata úi complexitatea ridicată
(gradul de dificultate nefiind ridicat), activitatea poate constitui baza unui proiect de grup.
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Greúeli tipice vizate de activităĠile de învăĠare propuse:
Ͳ celula vegetală vs. celula animală.
Activitatea 18
Problema: Care sunt asemănările úi deosebirile dintre celula vegetală úi cea animală?
Descrierea activităĠii: compararea structurii celor două tipuri de celule prin observarea unor
imagini pe baza cărora elevii vor rezolva cerinĠele unei fiúe de lucru.
Sarcini de lucru
1. Completează spaĠiul punctat cu noĠiunea corespunzătoare.
2. Comparând cele două desene, denumeúte structurile notate de la 1 la 9. Care sunt rolurile
acestor structuri?
3. Precizează două asemănări úi două deosebiri între cele două tipuri de celule.
4. Numeúte câte un organ úi câte un organism format din astfel de celule.

Notă pentru profesori
ExerciĠiul se poate realiza úi la clasa a úasea, imediat după prezentarea celulei animale, dar úi la
clasa a úaptea, cu scop recapitulativ. Elevii vor reĠine mai uúor detaliile de structură dacă realizează
corelaĠiile structură – funcĠie.
Activitatea 29
Problema: Care sunt asemănările úi deosebirile dintre celula vegetală úi cea animală?
(Aceeaúi cu cea din activitatea anterioară, o altă abordare.)
Descrierea activităĠii: identificarea asemănărilor úi deosebirilor structurale dintre celulele plantelor úi celulele animalelor, prin urmărirea unui film úi valorificarea informaĠiilor.

8
Activitate de învăĠare propusă de profesor Iuliana Tanur. 
9
Activitate de învăĠare propusă de profesor Iuliana Tanur.
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Sarcina de lucru

x

x

Navighează pe youtube, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=t8yzHVAxKhQ,
pentru a viziona filmul Animals versus Plant Cells.
Completează următorul tabel:

Tipul de celulă

Componente celulare comune úi Componente celulare specifice úi rolul
rolul lor
lor

Celula vegetală

Celula animală

După vizionarea filmului, elevii:
- identifică fiecare structură (organit) din imagini;
- precizează funcĠiile pentru fiecare organit;
- compară structura celulei vegetale úi animale evidenĠiind asemănările úi deosebirile.
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Notă pentru profesori
Se pot selecta pentru studiu úi discuĠiile ulterioare doar unele organite citoplasmatice; conĠinutul
informaĠional al filmului este complex pentru un elev de gimnaziu úi trebuie accesibilizat.
3.3.2. BIOLOGIE ANIMALĂ
Greúeli tipice vizate:
- adaptarea organismelor la mediu;
- caracterele generale ale mamiferelor;
- clasificarea grupelor de vieĠuitoare (peúti, amfibieni, reptile, mamifere) după criterii incomplete.
Activitatea 110
Problema: Ce tip de respiraĠie prezintă următoarele grupe de vertebrate?
Descrierea activităĠii: identificarea tipului de respiraĠie la vertebrate, în funcĠie de mediul de viaĠă.
Sarcina de lucru
Profesorul le distribuie elevilor o fiúă de lucru cu următoarele cerinĠe:
x asociază imaginile vertebratelor cu organele respiratorii corespunzătoare. Completează
liniile punctate;
x descrie o adaptare a fiecărui vertebrat la tipul de respiraĠie folosit.


10
Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu.
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Activitatea 211
Problema: Care sunt caracteristicile mamiferelor?
Descrierea activităĠii: identificarea mamiferelor úi caracteristicilor acestora.
Sarcini de lucru
1. Analizează imaginile úi identifică dintre ele mamiferele.


Activitate de învăĠare propusă de profesor Simona Constantinescu.
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Completează următorul tabel.
Numărul imaginii
care reprezintă un
mamifer

Caracteristici

Activitatea 312
Problema: Care sunt caracteristicile mamiferelor?
Descrierea activităĠii: Identificarea caracterelor specifice mamiferelor, prin observarea úi
compararea imaginilor.
Sarcini de lucru
o Pasăre sau mamifer?

Analizeză imaginile de mai jos.

Completează următoarea diagramă.
În semicercurile exterioare scrie deosebirile dintre animalele din imagini. În semicercurile care
se suprapun scrie asemănările dintre acestea. În concluzie, precizează de ce liliacul este mamifer.
Ipoteza: păsările úi liliecii au multe caracteristici de asemănare, dar sunt foarte diferiĠi.

Activitate de învăĠare propusă de profesor Simona Constantinescu.
94

12

Pasăre

Liliac

Concluzie: Liliacul este un mamifer, deoarece
............................................................................................................... .

o Peúte sau mamifer?
Analizează imaginile de mai jos.

Completează următoarea diagramă.
În semicercurile exterioare, scrie deosebirile dintre animalele din imagini. În semicercurile care
se suprapun, scrie asemănările dintre acestea. În concluzie, precizează de ce delfinul este mamifer.
Ipoteza: Peútii úi delfinii au multe caracteristici de asemănare, dar sunt foarte diferiĠi.
Peúte

Delfin
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Concluzie: Delfinul este un mamifer, deoarece ...................................................................................
..............................................................................................................................................................

o Reptilă sau mamifer?
Analizează imaginile de mai jos.

Completează următoarea diagramă. În semicercurile exterioare, scrie deosebirile dintre animalele din imagini. În semicercurile care se suprapun, scrie asemănările dintre acestea. În concluzie
precizează de ce nutria este mamifer.
Ipoteza: reptilele úi mamiferele au caracteristici de asemănare, dar sunt foarte diferite.
ùopârlă

Nutrie

Concluzie: Nutria este un mamifer, deoarece .....................................................................................
..............................................................................................................................................................
Notă pentru profesori
Se poate lucra pe grupe. Se împart elevii în grupe. Câte două grupe vor primi aceleaúi sarcini de
lucru (imaginile de analizat úi diagrama Venn aferentă). La finalul activităĠii se compară concluziile
fiecărei grupe de lucru. Se evidenĠiază caracteristicile mamiferelor.
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Activitatea 413
Problema: Care sunt principalele grupe de reptile úi adaptările lor la mediul de viaĠă?
Descrierea activităĠii: identificarea principalelor caracteristici ale grupelor de reptile úi
adaptările acestora la mediul de viaĠă cu ajutorul diferitelor materiale informative.
Fisă de lucru 1








Documentează-te folosind materialele puse la dispoziĠie.
Completează fiúa de lucru Ġinând cont de informaĠiile aflate în documentarea ta.
Lipeúte fiúa la vedere în laborator.
Fă un „tur de galerie” úi observă ce au lucrat colegii din celelalte echipe.
Notează ce observaĠii ai la fiúele de lucru ale celorlalte echipe.
Alege un reprezentant care să răspundă la eventualele întrebări ale colegilor.
Completează/corectează fiúa, după caz.

GRUPA ùOPÂRLE

REPREZENTANĥI

CURIOZITĈĥI

CARACTERE
ADAPTĈRI LA
MEDIUL DE VIAĥĈ

GENERALE ALE
GRUPEI

Notă pentru profesori:

x Activitatea este organizată pe 4 grupe (úerpi, crocodili, úopârle, broaúte Ġestoase).
x Elevii vor folosi pentru documentare: internetul, atlasele zoologice, manualul, naturalizările
din laborator etc. (adaptat la materialele didactice din úcoală).
x Produsele finale vor rămâne afiúate în laborator/sala de clasă mai multe zile, pentru a putea
fi observate/studiate de către elevi.
x Profesorul moderează interevaluarea grupelor de lucru úi evidenĠiază concluziile.


13
Activitate de învăĠare propusă de profesor Mariana Nechifor, coordonator profesor Iuliana Tanur.
97


Fiúa de lucru 2
x Recunoaúte reptilele din imagini.
x Decupează úi lipeúte fiecare reptilă identificată în dreptul spaĠiului acordat caracterizării
acestuia.

- trăieúte în regiunile
de stepă
- are mersul greoi;
- Ġestul protejează
corpul
- mănâncă fructe úi
iarbă

- bun înotător
- iese pe uscat să se
odihnească
- are coada turtită
lateral

- este apod
- prezintă 2 semilune
de culoare gălbuie
pe părĠile laterale ale
capului
- are un singur plămân
dezvoltat

- corpul alungit,
turtit
dorso-ventral úi de
culoare verde
- piele solzoasă
- membrele se
termină cu gheare
- insectivor

Greúeli tipice vizate:
- ordinea nivelurilor de organizare úi integrare ale unui organism pluricelular, de la simplu la
complex: celulă, Ġesut, organ, organism.
Activitatea 114
Problema: Cum este organizată lumea vie?
Descrierea activităĠii: modelarea nivelurilor de organizare a lumii vii úi aranjarea lor de la
simplu la complex .
Mod de lucru: elevii sunt împărĠiĠi în grupe de câte 3.
Materiale: plastilină, jetoane cu cartonaúe cuprinzând imagini cu o celulă, un Ġesut, un organ úi un
organism, fiúă de lucru.


Activitate de învăĠare propusă de profesor Andreea David, coordonator profesor Gina Barac.
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Fiúa de lucru
1. Modelează o singură celulă musculară netedă după imaginea 1. Apoi, tot după aceeaúi
imagine 1, realizează un Ġesut muscular neted.

Imaginea 1
2. Modelează un organ după imaginea 2.

Imaginea 2



͵Ǥ£ ͵Ǥ








Imaginea 3
4. Modelează un organism după imaginea 4.





Imaginea 4
5. Aranjează modelajele tale de la simplu la complex.
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Activitatea 215
Problema: Cum explici că organismul reprezină un tot unitar?
Descrierea activităĠii: identificarea organismului ca un tot unitar, prin analiza úi compararea
diferitelor niveluri de organizare úi integrare, reprezentate în imagini.
Sarcini de lucru
x Analizează imaginea alăturată.

x Răspunde la următoarele întrebări.
o Cum defineúti termenii de mai jos?
Celula……………………………………………………………………..
ğesutul........................................................................................................
Organul.......................................................................................................
Sistemele de organe.....................................................................................
Organismul..................................................................................................
o Ce relaĠii se stabilesc între aceúti termeni?..................................................

x Interpretează imaginea în ansamblu………………………………………........

x Realizează împreună cu colegul de bancă o schemă asemănătoare, care să se refere la
alcătuirea plantelor. (facultativ)
Notă pentru profesori
Deúi activitatea are ca exemplu organismul uman, deoarece e mai uúor de înĠeles de către elevi, tema
poate fi abordată úi la lecĠiile de biologie vegetală úi animală; reluarea ei demonstrează úi facilitează
înĠelegerea conceptului de integralitate.


Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu.
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3.3.3. BIOLOGIE UMANĂ
Greúeli tipice vizate:
- impulsul nervos úi modul de transmitere al impulsului;
- digestia, absorbĠia, circulaĠia, excreĠia – semnificaĠie, specificitate;
- utilizarea exclusivă a informaĠiilor grafice în scopul rezolvării.
Activitatea 116
Problema: Care este modul de transmitere a impulsului nervos?
Descrierea activităĠii: identificarea sensului de transmitere al impulsului nervos la nivelul
neuronului/sinapsei; rolul dendritelor úi axonului în recepĠionarea úi conducerea impulsului nervos.
Sarcina de lucru:

x Urmăreúte figura úi răspunde la următoarele întrebări.
o Ce reprezintă săgeĠile?
…………………………………………………………………………………..
o Explică rolul fiecărei săgeĠi notate cu cifre.
Săgeata 1. ........................................................................
Săgeata 2. conducerea impulsului nervos la nivelul axonului
Săgeata 3. .........................................................................
Săgeata 4. .........................................................................
o Denumeúte în spaĠiul punctat corespunzător fiecare componentă a neuronului notată cu
litere.
a......................, b........................., c.................,
d....................., e.........................., f..................
o Stabileúte legătura dintre structura neuronului úi funcĠia lui.
............................................................................








16
Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu.
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Activitatea 217
Problema: Unde sunt localizate organele din sistemul digestiv?
Descrierea activităĠii: recunoaúterea úi poziĠionarea corectă a organelor din sistemul digestiv prin
studiul unor imagini.
Sarcini de lucru
x Recunoaúte organul din imaginea de mai jos úi notează-i denumirea sub desen.
x Precizează-i structura úi rolul/rolurile.

……………………
Exemplu: pancreasul a fost ataúat pe contur la locul corespunzător.
Note pentru profesor

9 Clasa se împarte în grupe de câte 4-5 elevi, fiecare grup primeúte pe o foaie de hârtie o imagine a
unui organ ce aparĠine sistemului digestiv. O planúă cu conturul corpului omenesc se află la tablă.
9 Dacă aveĠi un model (mulaj) cu organe ale sistemului digestiv detaúabile, distribuiĠi fiecărei
grupe câte un organ úi o foaie de hârtie pe care să noteze sarcinile de lucru de mai sus.
Asamblarea se va face direct pe mulaj.

Activitatea 318
Problema: Ce reprezintă digestia, absorbĠia, circulaĠia úi excreĠia? Există vreo legătură
între ele?
Descrierea activităĠii

x

x

definirea digestiei, absorbĠiei intestinale, circulaĠiei, excreĠiei;
stabilirea legăturii funcĠionale dintre digestie, absorbĠie intestinală, circulaĠie, excreĠie.


17
Activitate de învăĠare propusă de profesor Iuliana Tanur.
18
Activitate de învăĠare propusă de profesor Gina Barac.
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Sarcini de lucru:
Fiúă de lucru
x Moleculele complexe ale alimentelor sunt descompuse în molecule mici în tubul digestiv
(digestia).
x Ele trec din intestin în sânge (prin absorbĠie).

x Sângele le transportă la celule (circulaĠia).

x Celulele folosesc substanĠele nutritive eliminând substanĠe toxice. Acestea ajung prin sânge
(circulaĠia) la rinichi pentru a fi eliminate (excreĠia).
Urmăreúte imaginea de mai jos. Asociază fiecare proces de mai sus cu cifra corespunzătoare.


1
2
plĉmâni
stomac
6

6

rinichi

inima
5

intestin




3

x

x

x

x

x

4

Cifra/cifrele ...... – reprezintă digestia.
Cifra/cifrele ...... – reprezintă absorbĠia.
Cifra/cifrele ...... – reprezintă respiraĠia.
Cifra/cifrele ...... – reprezintă circulaĠia.
Cifra/cifrele ...... – reprezintă excreĠia.
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Activitatea 419
Problema: De ce sunt funcĠiile de nutriĠie atât de importante pentru organism?
Descrierea activităĠii: identificarea funcĠiilor de nutriĠie úi rolul îndeplinit de acestea.
Sarcina de lucru
1. Completează fiúa de lucru folosind imaginile anexate:
Numărul
figurii

Denumirea sistemului

FuncĠia deservită

ImportanĠă

1.

……………

……………

2.

Sistemul digestiv

digestia

3.

……………

……………

……………

4.

……………

……………

……………


19
Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu. 
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……………
transformă substanĠele
complexe în substanĠe mai
simple

2. Completeză imaginea cu denumirea segmentului în care se desfăúoară digestia úi cu sucul
digestiv implicat în acest proces.

http://visual.merriam-webster.com/human-being/anatomy/digestive-system.php
3. Completează spaĠiile punctate cu noĠiunile corespunzătoare.
...................

PROTEINE

LIPIDE

enzime........................

GLUCOZĂ,
FRUCTOZĂ

sânge

enzime...........

...................

..........
CELULE

lipaze din sucurile gastric
pancreatic úi intestinal

ACIZI GRAùI úi
...................................

4. Nutrimentele rezultate din procesul de digestie sunt reprezentate de:
a) ...............................
b) ...............................
c) ...............................
d) ...............................
e) ...............................
Greúeli tipice vizate:
- compoziĠia chimică a alimentelor;
- rolul bilei în digestia lipidelor;
- clasificarea alimentelor în funcĠie de concentraĠia substanelor organice pe care le conĠin.
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Activitatea 120
Activitatea de învăĠare propusă pune accent pe lucrul cu tabele uzuale – pe care elevii úi
profesorii le pot găsi cu uúurinĠă – úi ierarhizarea alimentelor în funcĠie de compoziĠia lor chimică.
Problema: Ce aliment are cel mai ridicat conĠinut de proteine (la fel pentru lipide,
glucide)?
Descrierea activităĠii: identificarea produselor alimentare cu cel mai ridicat procent de proteine
(lipide, glucide) din diferite categorii alimentare: carne, fructe, lactate, legume, produse derivate din
cereale, pe baza studiului tabelelor referitoare la compoziĠia chimică a alimentelor.
Sarcini de lucru

x Profesorul împarte clasa în 5 grupe.

x Se distribuie fiecărei grupe un tabel cu o anumită categorie alimentară: carne, fructe, lactate,
legume úi produse derivate din cereale.

x Se solicită fiecărei grupe să selecteze 5 alimente având conĠinutul cel mai bogat în proteine
(sau lipide, sau glucide) úi să le noteze în ordine descrescătoare într-un tabel:
PRIMA GRUPĂ(G1) primeúte tabelul cu procentele alimentare din categoria carne .

x

Sarcina de lucru
Selectează 5 alimente având conĠinutul cel mai bogat în proteine (lipide, glucide) úi
notează-le în ordine descrescătoare într-un tabel:


Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu.
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Nr. crt.

Produsul

Procentul de

alimentar

proteine (lipide, glucide)

1.
2.
3.
4.
5.
Concluzii..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A DOUA GRUPĂ (G2) primeúte tabelul cu procentele alimentare din categoria fructe.

Sarcina de lucru

x Selectează 5 alimente având conĠinutul cel mai bogat în proteine (lipide, glucide) úi
notează-le în ordine descrescătoare într-un tabel.

Nr.
crt.

Produsul

Procentul de

alimentar

proteine (lipide, glucide)

1.
2.
3
4
5
Concluzii.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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A TREIA GRUPĂ (G3) primeúte tabelul cu procentele alimentare din categoria lactate.

Sarcina de lucru

x Selectează 5 alimente având conĠinutul cel mai bogat în proteine (lipide, glucide) úi
notează-le în ordine descrescătoare într-un tabel.

Nr.
crt.

Produsul

Procentul de

alimentar

proteine (lipide, glucide)

1.
2.
3
4
5
Concluzii.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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A PATRA GRUPĂ (G4) primeúte tabelul cu procentele alimentare din categoria legume.

Sarcina de lucru

x Selectează 5 alimente având conĠinutul cel mai bogat în proteine (lipide, glucide) úi
noteză-le în ordine descrescătoare într-un tabel:
Nr.
crt.

Produsul

Procentul de

alimentar

proteine (lipide, glucide)

1.
2.
3
4
5

Concluzii.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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A CINCEA GRUPĂ (G5) primeúte tabelul cu procentele alimentare din categoria produse
derivate din cereale.

Sarcina de lucru:

x Selectează 5 alimente având conĠinutul cel mai bogat în protein (lipide, glucide) úi
notează-le în ordine descrescătoare într-un tabel:
Nr.
crt.

Produsul

Procentul de

alimentar

proteine (lipide, glucide)

1.
2.
3
4
5
Concluzii.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
x Formularea concluziilor finale:

G1..............................................................................................................
G2..............................................................................................................
G3..............................................................................................................
G4..............................................................................................................
G5..............................................................................................................

Note pentru profesor
ExerciĠiul poate fi adaptat pentru diverse grupe de alimente úi substanĠe de evidenĠiat.
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Activitatea 221
Problema: Ce vor deveni în tubul meu digestiv carnea, untul sau cartofii?
Descrierea activităĠii: identificarea substanĠelor organice cu moleculă mică care rezultă din
digestie.
Sarcina de lucru
Studiază cu atenĠie următoarele diagrame.

carne

unt

proteine

aminoacizi

lipide

acizigraƕi

cartof
amidon

glucozĉ

9 SubstanĠa nutritivă principală din alimente corespunde cercurilor mijlocii. Completează:
Carnea conĠine.........................., untul conĠine .........................., cartoful conĠine ..........................
9 În urma digestiei alimentelor rezultă substanĠe reprezentate prin cercurile mici. Scrie-le în
spaĠiile punctate:
Carnea este digerată până la stadiul de...................................................., untul este digerat până
la stadiul de ............................................, iar cartoful este digerat până la stadiul de
............................................. .
9 SubstanĠele rezultate în urma digestiei străbat mucoasa intestinului subĠire, trecând în sânge,
care le transportă la celule. Procesul se numeúte absorbĠie intestinală.
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9 SubstanĠele absorbite vor fi:
....................................., .................................................... úi ....................................................... .
Greúeală tipică vizată:
- sisteme: circulator, muscular, reproducător úi excretor.
Activitatea 122
Problema: Care sunt organele din sistemul … … … ? (valabil pentru orice sistem).
Descrierea activităĠii: identificarea unor organe care fac parte din sistemul circulator,
reproducător, muscular úi excretor úi precizarea funcĠiilor acestora cu ajutorul unei fiúe de lucru

Sarcini de lucru

x Identifică organul care face parte din sistemul circulator úi scrie funcĠia îndeplinită de acest
sistem.
x Recunoaúte celelalte organe úi precizează din ce sisteme de organe fac parte.
x Numeúte funcĠiile îndeplinite de sistemele respective.
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Greúeli tipice vizate:
- procesele fiziologice la nivel de celulă vs. procese fiziologice la nivel de organ;
- nevoile organismului supus la efort úi funcĠiile fiziologice implicate (de exemplu, respiraĠia úi
circulaĠia);
- explicarea unui proces, Ġinând cont de toĠi factorii implicaĠi.
Activitatea 123
Problema: Care sunt rolurile circulaĠiei sângelui?
Descrierea activităĠii: identificarea elementelor transportate de sânge úi a legăturii dintre
funcĠiile de nutriĠie.
Sarcini de lucru:
x Observă schema următoare. Aceasta reprezintă relaĠia dintre unele organe, în scopul bunei
funcĠionări a fiecărei celule din corpul uman. SăgeĠile reprezintă sângele. Literele reprezintă
substanĠe transportate de sânge.
a

b

tub digestiv

celule

plămâni
d

c
rinichi
x

Completează cu noĠiunile corespunzătoare:
a –...................................
b – oxigen
c –...................................

x
x
x

d –...................................
Care este rolul inimii?
.............................................................................................................................................
Uneori celulele au nevoi crescute de astfel de substanĠe notate de la a la d. Notează o astfel de
situaĠie.
...................................................................................................................
În situaĠia numită de tine, inima bate mai repede. De ce?
....................................................................................................................
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Activitatea 224
Problema: Ce se întâmplă în corpul nostru atunci când facem sport?
Descrierea activităĠii:Identificarea modificărilor care au loc în organism în timpul efortului fizic.
Sarcina de lucru 1
Accesază link-ul http://www.youtube.com/watch?v=Qn2nwDMQxvk, urmăreúte AQA
GCSE B2–- Exercise and Respiration úi completează următoarea fiúă lucru.
La ce valoare ajunge pulsul la subiectul din imagine?
………………………………………………………….
Ce rol au muúchii în timpul efortului muscular?
……………………………………………………………
Cum reuúesc muúchii să facă faĠă efortului intens?
----------------------------------------------------------------------------Sarcina de lucru 2

x

x

x

Se împart elevii în grupe (4-5).
Fiecare elev din echipă îúi va măsura pulsul în stare de repaus úi după efectuarea a 20 de
genuflexiuni.
Completează fiúa de lucru.
Pulsul
în stare de repaus

după 20 de genuflexiuni

-----------------

-----------------

1. De ce crezi că inima ta bate mai repede dupa ce ai efectuat genuflexiunile?
………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………..............
2. De ce crezi că sângele este important în timpul efortului fizic?
………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………...............
3. Din ce îúi obĠin celulele musculare energia necesară activiăĠii lor?
……………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………...................
4. Cum ajung substanĠele hrănitoare din alimente în sânge?
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Sarcina de lucru 3
Se dau casetele cu informaĠiile de mai jos. Decupează/selectează casetele úi asociază-le prin
intermediul propoziĠiilor, astfel încât să exprime modul în care organismul se adaptează în timpul
efortului.

Greúeli tipice vizate:
-

ou vs. celula-ou, zigot vs. embrion.

Activitatea 125
Problema: Cine se implicӽ în procesul de fertilizare/ fecundaĠie úi care este rezultatul
acestuia?
Descrierea activităĠii: elevii urmăresc un film referitor la fecundaĠie úi etapele ulterioare, apoi
completează o fiúă de lucru.
Sarcini de lucru
În emisiunea ùcoala Discovery (lecĠia Celulele), începând cu minutul 12 de rulare, se explicӽ
procesul de diviziune directӽ úi indirectӽ (mitoza úi meioza), sunt prezentate imagini, se explicӽ
procesul de fertilizare, sunt numiĠi gameĠii, celula-ou/zigotul, embrionul etc.
NavigaĠi la adresa http://documentare.digitalarena.ro/scoala-discovery-biologie-06-celulele-2012/.
Modul de lucru

x Profesorul le împarte elevilor fiúe de lucru úi le explicӽ ce au de fӽcut.

REPRODUCEREA

Ce útiu?

Ce vreau sӽ aflu?

Ce am aflat?

Embrion
Zigot
Gamet
Fertilizare / fecundaĠie
a. Completeazӽ primele două coloane înainte de urmӽrirea secvenĠei de lecĠie (ce útiu?, ce vreau
sӽ aflu?) – 10 minute.
b. Urmăresc secvenĠa o datӽ sau de douӽ ori, dupӽ care completeazӽ coloana a 3-a (ce am
aflat?) – 10-15 minute.

25
Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu.
115


c. Elevii sunt rugaĠi sӽ îúi aleagӽ un coleg cu care sӽ discute felul în care au completat fiúa.
Elevii fac schimb de idei, discutӽ; fiecare evalueazӽ munca celuilalt (timp de lucru 5-10 minute).
d. Profesorul alege câĠiva elevi care sӽ prezinte conĠinuturile completate pe fiúӽ. Fixeazӽ
cunoútinĠele, formulează concluziile.
Notă pentru profesori
Profesorul îúi poate adapta conĠinutul fiúei, modul de lucru în funcĠie de nivelul clasei, de
obiectivele propuse etc.
O altă variantă de activitate pe aceeaúi temă.
Activitatea 226
Problema: FecundaĠia poate conduce la apariĠia unui nou individ?
Descrierea activităĠii: prezentarea particularităĠilor procesului de fecundaĠie.
Sarcina de lucru 1:
a) Observă cu atenĠie imaginile alăturate.
b) Scrie în tabelul următor ce reprezintă imaginile 1 úi 3.
Imaginea

Ce reprezintă imaginile?

Imaginea 1

....................

Imaginea 2

Spermatozoid

Imaginea 3

.....................

c) Denumeúte organul în care crezi că se desfăúoară procesul reprezentat în imaginea 3.
.................................................................................................................................
d) Precizează ce rezultă în urma desfăúurării procesului reprezentat în imaginea 3.
……………………………………………………………………………………
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Sarcina de lucru 2
a)

Identifică fazele dezvoltării intrauterine prezentate mai jos.

..............................,
b)

..............................,

..............................,

Aúază în ordine fazele dezvoltării intrauterine identificate anterior.

..............................,

..............................,

..............................,

c) Prezintă câte o caracteristică pentru fiecare fază de dezvoltare intrauterină din imaginile de
mai sus.
Figura

Fig. 1

Ce reprezintă
imaginea?
...................

Fig. 2

....................

Fig. 3

Embrion

Faza

Caracteristică

Faza a III-a

...............................................

.................

d) Realizează o schemă/un desen în care să foloseúti corect úi în corelaĠie următoarele noĠiuni:
ovul, spermatozoid, fecundaĠie, zigot, embrion, făt.
Activitatea 327
Problema: Există un „el” úi o „ea” în lumea vie?
Descrierea activităĠii: identificarea etapelor din procesul de reproducere sexuată.
Sarcina de lucru: observă, analizează úi desprinde concluzii referitoare la procesul de
reproducere sexuată.
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Indivizi bărbăteúti

Indivizi femeieúti

Organe

testicule
stamine

ovare
ovare

Celule
Sexuale

spermatozoizi
celula bărbătească din
grăunciorul de polen

ovule
ovule

Rezultat
CELULA OU / ZIGOTUL

Dezvoltare

EMBRIONUL

NOUL INDIVID
După cum vezi, reproducerea sexuată presupune un „El” úi o „Ea”. Pornind de la informaĠiile
dobândite, completează următoarea schemă.
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Greúeli tipice vizate
- cauzele/ agenĠii patogeni pentru unele boli ce pot afecta organismul uman;
- sistemul imunitar; măsurile de prevenire împotriva bolilor transmisibile.
Activitatea 128
Problema: Bacterie sau virus?
Descrierea activităĠii: stabilirea diferenĠelor între un virus úi o bacterie úi identificarea bolilor
produse de aceútia.
Sarcinile de lucru
Completează următoarea fiúă de lucru.
1. Analizează imaginile de mai jos úi completează desenele.

Virus
Surse:
http://www.rkm.com.au/bacteria/bacterial-cell.html,
http://www.sciencephoto.com/media/102656/enlarge
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Bacterie

2. Compară virusurile úi bacteriile realizând o diagramă Venn cu datele din listă: înveliú
proteic, alcătuire celulară, pot produce boli, se înmulĠesc numai în celula gazdă, ADN, diviziune, nu
sunt organisme vii.
Virus

Asemănări

Bacterie

3. Completează tabelul.
Agent patogen (bacterie sau virus?)

Boala produsă
Tetanos
Tuberculoză
InfecĠii ale căilor urinare
Pneumonie
Antrax
Scarlatină
Amigdalită
Gripă
Varicelă
Rubeolă
Rujeolă
Hepatită
Herpes
SIDA
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Activitatea 229
Problema: Cum se apără organismul?
Descrierea activităĠii: identificarea tipului de imunitate la contactul organismului cu agentul
patogen úi denumirea substanĠelor sintetizate cu scop de apărare.
Sarcini de lucru: completează fiúa de lucru pornind de la următoarea relatare: în secolul V
î.Hr., în timpul unei epidemii de ciumă la Atena, singurele persoane declarate apte/care aveau voie
să îngrijească bolnavii au fost cele care au avut ciumă úi care au supravieĠuit.

x

De ce crezi că s-a procedat astfel? Cum explici faptul că doar persoanele care au avut cândva
ciumă aveau voie să îngrijească bolnavii de ciumă?
......................................................................................................................................................

x

Ce tipuri de imunitate cunoúti? Care este mecanismul de acĠiune?
…………………………………………………………………………………………………..

x

Ce rezultă în urma contactului leucocitelor cu agenĠii patogeni?
…………………………………………………………………………………………………..

x

Ce sunt anticorpii úi care este rolul lor în organism?
…………………………………………………………………………………………………..
Greúeli tipice vizate:
- homeotermia úi mecanismele sale;
- temperatura medie a corpului;
- extrapolarea la corpul uman a proprietăĠilor úi fenomenelor studiate la fizică.
Activitatea 130
Problema: Este influenĠată temperatura corpului de temperatura mediului extern?
Descrierea activităĠii: conceptualizarea noĠiunii de homeotermie prin observare úi experiment.
Sarcini de lucru

x Materiale necesare: două vase mari, un vas mic, un termos, spirtieră, termometru.

x Mod de lucru: se umple un pahar cu apă încălzită până la 37°C úi se plasează acest pahar
într-un vas mai mare, plin cu apă la 10°C; se umple un termos cu apă încălzită până la 37°C.
Se plasează termosul într-unul mai mare, plin cu apă la 10°C; după o jumătate de oră se
măsoară temperatura apei în pahar úi termos.

29
Activitate de învăĠare propusă de profesor Adriana Neagu.
30
Activitate de învăĠare propusă de profesor Gina Barac.
121


ConstaĠi că:
în pahar temperatura apei este de........................................ .
în termos temperatura apei este de...................................... .
1. Cum explici diferenĠele de temperatură care există între cele două lichide după o jumătate de oră?
...............................................................................................................................................................
2. Peútii, amfibienii úi reptilele au sânge rece. Temperatura lor este influenĠată de cea a mediului.
Cu care dintre cele două vase poate fi comparat corpul animalelor cu sânge rece? De ce?
...............................................................................................................................................................
3. Păsările úi mamiferele au sânge cald. Temperatura lor este constantă. Aceasta este menĠinută prin
mecanisme interne.
Cu care dintre cele două vase poate fi comparat corpul animalelor cu sânge cald? De ce?
...............................................................................................................................................................
4. Enumeră două modificări care se produc în corpul nostru când temperatura mediului este mică:
...............................................................................................................................................................
Cum contribuie aceste modificări la păstrarea temperaturii constante a corpului?
...............................................................................................................................................................
5. Enumeră două modificări care se produc în corpul nostru când temperatura mediului este mare:
...............................................................................................................................................................
6. Cum contribuie aceste modificări la păstrarea temperaturii constante a corpului?
...............................................................................................................................................................
Activitatea 231
Problema: Cum variază temperatura corpului în funcĠie de temperatura mediului?
Descrierea activităĠii: măsurarea temperaturii corpului în condiĠii de mediu diferite (temperatură scăzută – temperatură ridicată).
Materiale necesare: fiúă pentru notarea temperaturii corpului, termometru medical;
Mod de lucru: activitatea se desfăúoară în timpul iernii când temperatura mediului
înregistrează valori negative; se împarte clasa în două grupe; grupa I (5 elevi) rămâne în clasă,
grupa a II-a (5 elevi) se deplasează în curtea úcolii; ambele grupe vor realiza măsurători ale
temperaturii corpului celor 10 elevi care se oferă voluntar; datele se înregistrează în câte un tabel; se
calculează media temperaturii pentru cele două determinări; se compară valorile obĠinute.
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Temperatura corporală a elevilor care au ieúit afară.
Subiect
Temperatura
corpului
Temperatura
medie

S1
T1=

S2
T2=

S3
T3=

S4
T4=

S5
T5=

S4
T4=

S5
T5=

Tm=(T1+T2+T3+T4+T5): 5

Temperatura corporală a elevilor care au stat în clasă.
Subiect
Temperatura
corpului
Temperatura
medie

S1
T1=

S2
T2=

S3
T3=

Tm=(T1+T2+T3+T4+T5): 5

Concluzii: Temperatura celor care au fost afară
Temperatura celor care au stat
în clasă. (Completează, în căsuĠă, cu unul din semnele: <, > sau =)
Greúeli tipice vizate:
- transmiterea informaĠiei genetice codificate vs. caractere ereditare.
Rezolvarea corectă a acestui item presupune cunoútinĠe generale de genetică pe care elevii nu
le-au primit până acum, primele astfel de noĠiuni urmând să fie introduse în clasa a noua. Activitatea
de învăĠare de mai jos propune noĠiuni generale despre gene úi genetică, pe baza unui film.
Acivitatea 132
Problema: Ce sunt genele?
Descrierea activităĠii: Elevii urmăresc un film úi răspund la întrebări despre localizarea,
provenienĠa úi rolul genelor.
Sarcini de lucru
Navighează pe site-ul:
http://www.neok12.com/php/watch.php?v=zX5e724c6f0042150202670a&t=Genetics
Urmăreúte prima parte a filmului. Răspunde la următoarele întrebări.

x Unde sunt localizate genele? Ce sunt genele?

Urmăreúte partea a treia a filmului. Răspunde la următoarele întrebări.
x De unde provin genele? Ce rol au genele?

Notă pentru profesori
Întrucât noĠiunile de genetică nu sunt studiate până la acest nivel, nu se insistă asupra structurii
úi funcĠiilor materialului genetic. Se urmăreúte doar o privire de ansamblu asupra conceptului de
genă.
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3.3.4. ECOLOGIE GENERALĂ
Greúeli tipice vizate:
- fotosinteză vs. respiraĠie; gazele implicate în fotosinteză úi în respiraĠie;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Activitatea 133
Problema: Ce gaze elimină plantele úi animalele în mediu? Care este legătura dintre respiraĠie úi fotosinteză?
Descrierea activităĠii: identificarea procesului de respiraĠie la animale úi a procesului de
fotosinteză la plante. Precizarea rolului oxigenului úi al dioxidului de carbon în cele două procese,
pe baza analizei unei imagini schematice.
Sarcini de lucru
x Observă circuitul gazelor în natură în imaginea prezentată.

x Răspunde la următoarele întrebări?

 Ce rol are energia solară din imagine?
......................................................................................

 Cum se numeúte procesul prin care arborele absoarbe dioxid de carbon úi elimină oxigen?
…………………………………………………………

 Explică acest proces. De ce are loc doar la plantele verzi?
1.……………………………………………………….
2.……………………………………………………….
 Ce relaĠie se stabileúte între mamifer úi arbore?

………………………………………………………….
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Notă pentru profesori
Se insistă pe interdependenĠa dintre organisme, ca fiind o condiĠie de bază a vieĠii.
Activitatea 234
Problema: Cum sunt implicaĠi oxigenul úi dioxidul de carbon în procesele de fotosinteză úi
respiraĠie?
Descrierea activităĠii: identificarea proceselor de fotosinteză úi respiraĠie în funcĠie de gazele
implicate în ambele procese.
Sarcini de lucru

x Navighează pe site-urile: http://www.youtube.com/watch?v=c1_uez5wx1o úi
http://kidshealth.org/kid/htbw/RSmovie.html.

x Vizionează cele 2 filme.
x Completează căsuĠele din cele două desene cu noĠiunile care lipsesc, urmărind sensul
săgeĠilor.
x Realizează o schemă prin care să evidenĠiezi traseul celor două gaze – atât în frunză, cât úi în
corpul iepurelui.
x Notează concluziile referitoare la implicarea lor în cele două procese.
x Compară ce ai lucrat tu cu ceea ce a lucrat un alt coleg.

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/list_fotos.htm
Activitatea 335
Problema: Care sunt asemănările úi deosebirile dintre fotosinteză úi respiraĠie?
Descrierea problemei: analiza comparativă a fotosintezei úi respiraĠiei folosind diagrama Venn.
Sarcinile de lucru: completaĠi următoarea diagramă, făcând comparaĠii între fotosinteză úi
respiraĠie.

Activitate de învăĠare propusă de profesor NeluĠa Sandu, coordonator profesor Iuliana Tanur.
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Greúeli tipice vizate:
- poziĠia úi rolul organismelor din lanĠurile úi reĠelele trofice; ordonarea categoriilor trofice în
ecosisteme; lanĠ trofic vs. reĠea trofică;
- reducerea reĠelelor la lanĠuri trofice prin luarea în considerare a relaĠiilor liniare;
- identificarea relaĠiilor de cauzalitate;
- formularea de predicĠii fără a se Ġine seama de totalitatea elementelor sistemului úi a
factorilor care intervin;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Activitatea 136
Problema: Care sunt categoriile trofice în cadrul unui ecosistem?
Descrierea activităĠii: elevii trebuie să încadreze o serie de organisme în categoriile trofice
corespunzătoare úi să explice relaĠiile dintre ele.
Sarcini de lucru

x

Încadrează următoarele vieĠuitoare în categoriile trofice corespunzătoare: ciupercile care
descompun celuloza, grâul, melcul de livadă, lupul, cartoful, căprioara, omizile, bacteriile aflate
pe cadavre, iepurele, leul, râma.
Consumatori

Producători
Primari

Secundari
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Descompunători
TerĠiari

x Explică ce rol are fiecare categorie trofică.
Notă pentru profesori
Se împarte clasa în 5 grupe. Fiecare grupă primeúte o categorie trofică pe care trebuie să o
analizeze, explicând în cel mult 4 fraze rolul acesteia.
x Marchează fiecare organism din imaginea de mai jos, astfel:
P = producător
1= consumator primar
2= consumator secundar
3 = consumator terĠiar
4 = consumator cuaternar

Sursa: http://www.biologycorner.com/worksheets/food_web_label.html
RelaĠia dintre aceste organisme presupune că fiecare dintre ele poate fi consumat de un organism dintr-o altă categorie. Ce se întâmplă însă cu organismele pe care nu le consumă altcineva?
Ce se întâmplă cu fiecare dintre aceste organisme în caz de moarte naturală?

Activitatea 237
Problema: Cum identificăm locul unui organism într-un lanĠ trofic?
Descrierea activităĠii: identificarea locului organismelor în cadrul unui lanĠ trofic.
Varianta 1
Fiúa de lucru
Activitate individuală

x Navighează la adresa http:// www.youtube.com Ecosistemele – documentar.
x Urmăreúte filmul úi rezolvă următoarele sarcini:
1.
2.
3.
4.
5.

identifică plantele úi animalele;
încadrează-le în categoriile trofice corespunzătoare;
construieúte lanĠuri trofice alcătuite din plantele úi animalele identificate;
întocmeúte un poster cu lanĠuri trofice úi afiúează-l;
prezintă colegilor lanĠurile trofice construite.
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Varianta 2
Activitate pe grupe

x Fiecare grupă primeúte câte o planúă care reprezintă un fragment de reĠea trofică dintr-un
ecosistem (pădurea de fag, pădurea de stejar, lacul, balta etc.)

x AnalizaĠi fragmentul de reĠea trofică úi notaĠi:
1. categoriile trofice
2. lanĠurile trofice
3. noduri ale reĠelei trofice

x MarcaĠi pe planúă prin săgeti lanĠurile trofice úi încercuiĠi nodurile identificate.

x Afiúati planúa úi prezentaĠi-o colegilor.
Varianta 3
Joc de rol

Fiecare grupă primeúte un plic cu imagini care reprezintă P, C1,C2, C3, C4, D (care formează un
lanĠ trofic, lanĠuri diferite pe grupe). Fiecare elev extrage din plic o imagine care reprezintă o
categorie trofică. Fiecare grupă iese în faĠa clasei úi se aúază în aúa fel încât să formeze un lanĠ
trofic, apoi fiecare elev îúi va prezenta rolul său în lanĠul trofic respectiv.
Activitatea 338
Problema: O specie poate să aparĠină mai multor lanĠuri trofice?
Descrierea activităĠii: conceptualizarea noĠiunii de reĠea trofică prin analiza unei scheme úi
descoperire dirijată.

Sarcini de lucru
Fiúă de lucru
Urmăreúte explicaĠiile úi rezolvă sarcina de
lucru de mai jos.
Într-un ecosistem, lanĠurile trofice se pot
intersecta, formând reĠele trofice. Organismele
din nodurile reĠelei pot aparĠine mai multor
lanĠuri trofice diferite.
În imaginea alăturată ai mai multe organisme care pot compune o reĠea trofică ce se
întinde în mediul acvatic úi terestru.
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1. Trasează săgeĠi, astfel încât să construieúti o reĠea trofică. ğine cont de comportamentul
alimentar al speciilor, despre care ai învăĠat la zoologie.
2. Decupează un organism din reĠeaua construită de tine. Ce reprezintă pentru ecosistem
dispariĠia acelei specii? Ce alte organisme sunt afectate în acest caz?
........................................................................................................................................................
Greúeli tipice vizate
- reĠea trofică, relaĠia structură – funcĠie, adaptarea la mediu, adaptarea vieĠuitoarelor marine
în contexte precum maree, flux-reflux; condiĠiile de viaĠă din zonele abisale.
Activitatea 139
Problema: L-a putut înghiĠi într-adevăr balena pe Pinocchio? De ce nu poate mânca balena
peúti?
Descrierea activităĠii: corelarea unor caracteristici anatomice ale balenelor cu modul lor de
hrănire; testarea cunoútinĠelor empirice (poveúti, legende) cu date útiinĠifice.
Sarcinile de lucru
Fiúă de lucru
Balenele sunt mamifere care nu au dinĠi. Ele au fanoane, cu care filtrează micile animale,
precum crustaceele, cu care se hrănesc. Deúi gura lor este enormă, faringele este îngust.
1. Gura balenei este lată de 3-4 m. Pinocchio ar fi putut încăpea în ea?
................................................................................................................................................
2. Balena consumă câteva tone de hrană pe zi. Stomacul este un organ de depozitare a hranei.
Pinocchio ar fi putut încăpea în el?
...............................................................................................................................................
3. După cavitatea bucală, Pinocchio ar fi întâlnit o strâmtoare. Aceasta nu i-ar fi permis trecerea
în stomac. Care este acea strâmtoare?
..............................................................................................................................................
4. Iată un fragment din aventurile lui Pinocchio:
„Vino, Ġine-te după mine, peste puĠin timp suntem scăpaĠi (...) Merseră astfel o bună bucată de
drum úi trecură prin tot corpul úi stomacul balenei (...) săriră peste gâtlejul monstrului úi ajungând în
gura lui nesfârúită, începură să umble în vârful picioarelor pe limba lui.”
„Trebuie să útii că furtuna (...) a făcut să se scufunde úi un vapor (...) úi aceeaúi Balenă, care în
ziua aceea avea o poftă de mâncare grozavă, înghiĠi úi vaporul (...) A scuipat numai catargul, pentru
că-i rămăsese printre dinĠi.” (Carlo Collodi, Pinocchio).
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Ce lucruri din cele de mai sus nu s-ar fi putut întâmpla din cauza modului în care este alcătuit
sistemul digestiv la balene?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Pe baza celor descoperite, explică de ce nu se poate hrăni o balenă cu peúti mari.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Notă pentru profesori
NoĠiunile empirice ale elevilor trebuie să treacă proba realităĠii. Este bine ca, de fiecare dată
când elevii aduc în discuĠie elemente de legendă sau povestiri despre plante, animale sau corpul
uman, profesorul să ofere informaĠia útiinĠifică necesară pentru cunoaúterea úi înĠelegerea corectă a
sistemelor úi proceselor biologie.
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Activitatea 240.
Problema: Un ecosistem este un imens joc de domino. De ce?
Descrierea activităĠii

x Demonstrarea interrelaĠiilor dintre speciile unei reĠele trofice.
x Formularea de argumente în urma analizei unei situaĠii.

Sarcini de lucru
Fiúă de lucru
Urmăreúte cu atenĠie imaginea de mai jos.
1

2

3
7
6

4

8
9

10
11

5
14

12
15
13

1. Încadrează speciile notate pe imagine cu cifre într-una din categoriile trofice următoare:
producător, consumator de gradul I, consumator de gradul II, consumator de gradul III, consumator
de gradul IV. Unele specii se pot încadra în mai multe categorii.
1………… ; 2……….. ; 3………… ; 4………… ; 5 ……………. ; 6…………… ; 7 ………… ;
8…………. ; 9…………… ; 10…………. ; 11…………….. ; 12……………. ;
13………… ; 14………; 15…………. .
2. Identifică o consecinĠă în această reĠea trofică, în fiecare din următoarele situaĠii :

x

dacă ar dispărea specia nr. 1 úi specia nr. 2?

………………………………. Argumentează.....................................................................
x

dacă ar dispărea specia nr. 6?

………………………………… Argumentează…………………………………….............
x

dacă ar dispărea specia nr. 14?
…………………………..

Argumentează…………………………………….............
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3. Dacă ar dispărea specia nr. 10, ce s-ar întâmpla cu specia nr. 14? Dar cu specia nr. 15?
……………………………………

Argumentează……………………………………................

Activitatea 341
Problema: Cum pot organismele din zona mareelor să supravieĠuiască în două medii?
Descrierea activităĠii: identificarea condiĠiilor de mediu din zona mareelor; identificarea
adaptărilor vieĠuitoarelor la condiĠiile de mediu specifice.
Sarcini de lucru:

Fiúă de lucru
Zona mareelor este caracterizată de retragerea periodică a apelor urmată de revenirea lor. Aici
condiĠiile de viaĠă din mediul acvatic se întrepătrund cu cele din mediul terestru. Organismele
trebuie să supravieĠuiască atât în apă, cât úi pe uscat.
Caseta verde conĠine condiĠii de viaĠă din zona mareelor. Caseta roz conĠine adaptări ale
animalelor la aceste condiĠii de viaĠă. Completează propoziĠiile:
Deoarece …………………. (expresie din caseta verde), animalele ……………………
(alege expresia/ expresiile potrivite din caseta roz).
retragerea apei nu le mai ascunde de
ochii prădătorilor tereútri
pot fi luate de reflux
pe uscat au mai puĠină hrană decât în
apă
nu au permanent la dispoziĠie apă cu
oxigen dizolvat

au metabolism scăzut
îúi retrag unele părĠi ale corpului
respiră prin tegument
au ventuze de prindere
au culoare asemănătoare mediului
au suprafaĠă spinoasă
au camere branhiale ce reĠin apa pe uscat
se îngroapă în nisip
se fixează în crăpături
au gheare
au cochilie tare

Notă pentru profesori
Pentru elevii români, dificultatea aparentă a itemului a constat în faptul că tema nu este studiată
ca atare, fenomenul mareei nefiind specific Mării Negre.
Accentul de pus în acest gen de probleme este pe relaĠia formă – structură – funcĠie úi pe
mecanismele de adaptare strucuturală, funcĠională úi comportamentală la mediul de viaĠă úi, în mod
special în acest caz, la un mediu care oscilează permanent între două stări având caracteristici
diferite. Activitatea de învăĠare propusă poate oferi modalităĠile de exersare úi aplicare a acestor
concepte, pe baza oferirii cunoútinĠelor necesare.
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Activitatea 442
Problema: Cum trăiesc vieĠuitoarele din adâncurile oceanului?
Descrierea activităĠii

x

x

Prezentarea condiĠiilor de viaĠă din adâncul oceanului.
Identificarea adaptărilor organismelor la condiĠiile de viaĠă din adâncul oceanului.

Sarcini de lucru
1. Observă imaginile de mai jos úi completează spaĠiile corespunzătoare din cea de-a doua
coloană a tabelului (Ce curiozităĠi remarci la aspectele urmărite?).

De urmărit:

Ce curiozităĠi se remarcă la
aspectele urmărite?

CuriozităĠile remarcate sunt
adaptări.
Cum le ajută fiecare dintre aceste
adaptări să supravieĠuiască în acest
mediu?

Forma corpului
Ochii
Gura
Culoarea
BioluminiscenĠa
(capacitatea de a produce
lumină)
2. CuriozităĠile referitoare la ochi, culoare, bioluminiscenĠă pe care le-aĠi remarcat sunt adaptări
la lipsa unui factor de mediu. Care este acest factor de mediu?
..............................................................................................................................................................
3. Lipsa factorului pe care l-aĠi identificat mai sus duce la lipsa algelor. De ce?
.........................................................................................................................................................
Care este, în acest caz, prima verigă a lanĠurilor trofice?
.......................................................................................................................................................
Care este consecinĠa acestui lucru asupra cantităĠii de hrană disponibilă?
.......................................................................................................................................................
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Cum vă explicaĠi faptul că mulĠi dintre peútii care trăiesc aici au gura de dimensiune foarte
mare?
........................................................................................................................................................
4. Lipsa algelor influenĠează cantitatea de oxigen din apă. În ce constă această influenĠă?
.......................................................................................................................................................
5. Majoritatea vieĠuitoarelor abisale trăiesc în jurul izvoarelor termale de pe fundul oceanului.
Ce factor de mediu condiĠionează această preferinĠă? Cum este acest factor de mediu pe fundul
oceanului?
........................................................................................................................................................

6. Presiunea pe care o simĠim la suprafaĠa solului, la nivelul mării, este de 1 atm. Coborând în
adânc, la fiecare 10 m, presiunea creúte cu 1 atm.
Ce presiune va fi la 1 000 m? Dar la 5 000 m?
.......................................................................................................................................................
Cum va trebui să fie presiunea internă a organismelor care trăiesc aici? De ce?
.......................................................................................................................................................
7. În concluzie, condiĠiile de viaĠă de pe fundul oceanului sunt diferite de cele din alte medii,
deoarece:
- lumina .................................
- hrana ...................................
- oxigenul ..............................
- temperatura .........................
- presiunea ............................
8. Pentru a trăi în acest mediu, vieĠuitoarele s-au adaptat. Completează ultima coloană a
tabelului de la punctul 1.

Notă pentru profesori
Activitatea ca atare poate constitui obiectul unui proiect semestrial sau poate fi fragmentată
după situaĠie, în funcĠie de nevoile de învăĠare ale elevilor.
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3.3.5. ECOLOGIE UMANĂ
Greúeli tipice vizate:
- strategii de supravieĠuire: evoluĠia numerică a populaĠiei, dinamica populaĠiei în funcĠie de
factorii naturali úi socio-economici;
- extrapolarea noĠiunilor de ecologie generală, istorie, geografie la domeniul ecologiei umane;
- analiza cauzelor multiple ale unui fenomen;
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Activitatea 143
Problema: CondiĠiile de viaĠă din diverse tipuri de societăĠi au influenĠat ritmul de creútere numerică a populaĠiei?
Descrierea activităĠii: corelarea evoluĠiei numerice a populaĠiei umane la nivel global cu
condiĠiile de dezvoltare socioeconomică.
Sarcini de lucru
1. Analizează datele din tabelul de mai jos.
Etapele
evoluĠiei
numerice a
populaĠiei
I

Tipul de
societate
sau de Ġară
Săracă

II

În curs de
dezvoltare

III

Dezvoltată

Caracteristici
economice úi
sociale
Hrana este puĠină,
de calitate slabă.
CondiĠiile de igienă
nu se îndeplinesc.
Sunt multe boli.
Standardele de
viaĠă se
îmbunătăĠesc.

Hrană multă, de
calitate bună.
CondiĠii de igienă
foarte bune.
Multe boli
eradicate prin
vaccinare úi
medicină
preventivă.
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Natalitatea
úi
mortalitatea

Durata
medie de
viaĠă

Ritmul de
creútere

Ambele au 30 de ani
valori mari

Stagnare

Natalitatea
creúte,
mortalitatea
scade.

50 de ani

Creútere
rapidă

Ambele scad

72–76 de ani

Stabilizare

GRAFICULA

GRAFICULB

Analizează graficul A úi graficul B din imaginea de mai sus. Pe baza informaĠiilor din tabelul
de la punctul 1, completează propoziĠiile de mai jos:
Graficul A aparĠine [menĠionează tipul de societate/Ġară corespunzător] ................................,
deoarece .................................................................................................................................................
Graficul B aparĠine [menĠionează tipul de societate/Ġară corespunzător] ...............................,
deoarece .................................................................................................................................................
Notă pentru profesori
Tema va fi abordată inter- úi transdisciplinar, apelând la noĠiuni de istorie, geografie etc.
Activitatea 244.
Problema: Care sunt efectele creúterii populaĠiei?
Descrierea activităĠii: identificarea efectelor creúterii populaĠiei prin compararea unei clase de
elevi úi a unui oraú.
Sarcini de lucru / propuneri pentru dezbatere

x

x

Care ar fi efectele dublării numărului de elevi din clasă?
Care ar fi problemele de mediu în cazul creúterii populaĠiei unui oraú?

Notă pentru profesori
Se împarte clasa în 5 echipe de lucru. Se cere echipelor să întocmească o listă cu patru efecte
ale dublării numărului elevilor din clasă.
Fiecare echipă prezintă lista cu efectele cauzate de dublarea numărului de elevi din clasă. Se
analizeză efectele prezentate de echipe, aducând argumente pro úi contra.
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Li se cere echipelor să noteze cel puĠin patru efecte ale creúterii populaĠiei unui oraú. Fiecare
echipă prezintă lista cu efectele cauzate de creúterea populaĠiei unui oraú. Se analizeză efectele
prezentate de echipe, aducând argumente pro úi contra.
Se analizează comparativ efectele creúterii populaĠiei la nivel local (clasa de elevi) úi la nivel
extins (oraúul).
Activitatea 345
Problema: ùtiu să construiesc un grafic?
Descrierea activităĠii: transpunerea datelor biologice într-un model grafic.
Fiúă de lucru
PopulaĠia Globului atingea:

x în anul 1804 – 1 miliard de locuitori;

x în anul 1927 – 2 miliarde de locuitori;
x în anul 1987 – 5 miliarde de locuitori;
x în anul 1999 – 6 miliarde de locuitori.

1. Construieúte un grafic care ilustrează creúterea populaĠiei umane, cu datele de mai sus.
Pe abscisă reprezintă anii, pe ordonată reprezintă numărul de locuitori.

2. Se apreciază că populaĠia umană continuă să crească cu 80 – 90 de milioane în fiecare an.
CâĠi locuitori va avea planeta când tu vei avea 30 de ani?
.........................................................................................................................................................
3. Completează graficul construit cu datele obĠinute la punctul 2.
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Capitolul 4
ÎNVĂğAREA CHIMIEI

4.1. ANALIZA REZULTATELOR STATISTICE LA ITEMII TIMSS

4.1.1. ANALIZA ITEMILOR PE CATEGORII DE CONğINUTURI
Prezentăm în continuare o clasificare a itemilor TIMSS 2007 după categoria de conĠinut vizată.
În această clasificare, am folosit următoarele categorii:
o Natura útiinĠei. Metoda investigaĠiei
o Amestecuri omogene, amestecuri eterogene
o ProprietăĠi fizice, proprietăĠi chimice
o Separarea substanĠelor din amestecuri
o Atom, nucleu, electroni
o SoluĠii
o ReacĠii chimice. Tipuri de reacĠii chimice. Legea conservării masei
o SubstanĠe compuse - utilizări
SunteĠi de acord?
În lista de mai sus apar 8 categorii de conĠinut care sintetizează chimia de gimnaziu.
SunteĠi de acord cu acest punct de vedere? Ce alte categorii credeĠi că ar trebui luate
în considerare? Ce elemente ale programelor de chimie nu se regăsesc în această
listă?
Aceste categorii nu sunt disjuncte: unele probleme pot fi considerate, în mod natural, ca făcând
parte din mai multe categorii. Prezentăm în continuare problemele incluse în fiecare categorie úi
rezultatele statistice înregistrate de elevii români la aceste probleme. Pentru fiecare am inclus
comentarii úi posibile explicaĠii privind rezultatele înregistrate.
4.1.1.1. Natura útiinĠei. Metoda investigaĠiei
În această categorie este inclus un singur item. Acesta face referire la procese fundamentale
utilizate în útiinĠele naturii sau ale acelei „naturi”, sau ale acelui specific pe care útiinĠele naturii le
inventează. Evident, útiinĠele naturii apelează la metoda investigaĠiei care cuprinde observarea,
formularea de probleme apărute ca urmare a observării lumii înconjurătoare care vor fi supuse
investigaĠiei, formularea de ipoteze, testarea ipotezelor, interpretarea datelor úi formularea de
concluzii.
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S03_02

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 45%

B: 3%

C: 34%

D: 9%

MI: 53%

În această problemă elevii s-au întâlnit cu aspecte privind terminologia cercetării útiinĠifice, o
parte abstractă úi relativ absentă în practica în uz. Procentul relativ mare de răspunsuri corecte
(45%) se explică prin aceea că elevii au făcut o deducĠie logică pe baza informaĠiei prezentate. În
aceeaúi direcĠie pledează úi răspunsul C (34%) cu observaĠia că există o confuzie de sensuri. Pentru
acest distractor, concluzia poate fi rezultatul unui lanĠ care cuprinde observaĠia experimentală úi a
unui proces de gândire care se termină cu concluzia, deci răspuns C.
Greúeli conceptuale
- metoda útiinĠifică/investigaĠia: observaĠie vs. concluzie.
Rutine didactice
- lipsa aproape generală a invocării aspectelor de cercetare propriu-zisă, a contextului în care s-a
dezvoltat sau a apărut un concept; acesta ajunge să apară ca fiind revelat úi nu obĠinut pe calea
specifică útiinĠei.
- útiinĠa se învaĠă prin reproducere úi nu, cum ar fi firesc, prin a face (adică în modul ei propriu de
dezvoltare).
ReflectaĠi!
Plecând de la premisa că elevul respectiv a ales răspunsul C în urma unui raĠionament, în pofida transpunerii programei în manuale úi în practica la clasă, trebuie să
înĠelegem ce greúeală face, de fapt, elevul. De ce alege un elev distractorul C?
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4.1.1.2. Amestecuri omogene, amestecuri eterogene
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea fenomenului de dizolvare úi la
calcularea densităĠii unei soluĠii care nu-úi schimbă volumul prin dizolvare.
S01_02

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: >1 g/mL úi formula de calcul a densităĠii ori explicaĠii privind
creúterea numărului de particule ca urmare a creúterii masei per acelaúi volum
(volumul nu variază).
MI de răspunsuri corecte

10%

Variantă pentru răspuns corect: >1 g/mL úi „fundamentare” corectă ex.: Sarea va
face apa mai grea.
MI pentru această variantă de răspuns

6%
15%

Răspuns incomplet: >1 g/m, fără calcule sau „fundamentare”.

0%

Altele incorecte

77%

Nonrăspunsuri

10%
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7%

Rezolvarea problemei S01_02 presupune transpunerea enunĠului într-un limbaj formalizat,
bazat pe relaĠia de definiĠie úi de calcul al densităĠii sau apelarea la un raĠionament în fapt mai subtil
privind creúterea numărului de particule ca urmare a creúterii masei. În total, 13% dintre elevii
români ajung la rezultatul corect, explicând modul în care au lucrat, în timp ce media internaĠională
este de 25%.
Este interesant faptul că majoritatea elevilor români, care au rezolvat corect problema, au
folosit/preferat un limbaj formalizat/matematic, în timp ce tendinĠa internaĠională este mai degrabă
axată pe folosirea unui limbaj comun, alternativ, logic.
Dificultatea semnificativă cu care s-au confruntat elevii români la chimie, în general, se referă
la transpunerea textului unei probleme din limbaj chimic în limbaj úi notaĠii matematice. Aceste
rezultate arată din nou faptul că, în practica didactică din România, se insistă mai mult pe
problemele oarecum artificiale, adică create special pentru sprijinirea teoriei, în pofida celor
cotidiene. O altă dificultate importantă se referă la lipsa obiúnuinĠei de a citi corect un tabel sau un
grafic simplu úi de a genera un răspuns pe această bază.
Greúeli conceptuale
- dizolvarea: descriere; constanĠa volumului, în general, la dizolvarea unei substanĠe solide (sare)
într-un solvent; aditivitatea maselor substanĠelor care se amestecă.
Greúeli procedurale
- lectura datelor exprimate tabelar;
- aplicarea formulei de calcul a densităĠii;
- argumentare bazată pe interpretarea informaĠiilor tabelare.
Rutine didactice
- tipologia activităĠilor de predare/învăĠare dedicate conĠinuturilor din categoria „SoluĠii”, care
sunt focalizate, cu precădere, pe stabilirea concentraĠiei úi a noĠiunilor corelate;
- centrarea învăĠării pe algoritmi: accentul exagerat pus pe calcule de densitate, în dauna
înĠelegerii conceptuale;
- limbajul scolastic, pretenĠios care nu reuúeúte să exprime simplu relaĠii de cauzalitate;
- lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a rezultatului.
ReflectaĠi!
IdentificaĠi úi alte posibile cauze care ar putea explica rezultatul înregistrat de către
elevii români la acest item. ùtiu elevii români să citească/înĠeleagă un tabel sau un
grafic cu date concrete, cumva diferite de obiúnuinĠele din matematică sau din
practica curentă? A învăĠa este legat numai de úcoală sau cotidianul îúi poate găsi o
reflectare corespunzătoare în învăĠare?
4.1.1.3. ProprietăĠi fizice, proprietăĠi chimice
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea distincĠiei dintre fenomenul fizic úi
fenomenul chimic, bazându-se pe sesizarea existenĠei sau non-existenĠei unei reacĠii chimice (ca un
proces de schimbare calitativă).
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S05_05

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 42%

B. 11%

C: 16%

D: 29%

MI: 41%

Cei 42% dintre elevi care reuúesc să distingă între fenomenele fizice úi fenomenele chimice,
recunosc singurul fenomen fizic din enumerare – topirea zăpezii, un proces frecvent întâlnit. Aici
apare elocventă cunoaúterea empirică.
11% consideră corodarea argintului drept fenomen fizic – probabil această formulare fiindu-le
mai puĠin familiară a devenit mai atractivă sau corodarea argintului enunĠată la lecĠiile de chimie nu
este suficient exemplificată; 16% aleg arderea unui chibrit – cel mai probabil aceútia au fost cei care
au interpretat greúit enunĠul prin omisiunea negaĠiei, iar 29% consideră putrezirea vegetaĠiei ca fiind
un fenomen fizic evidenĠiind rutinele în predarea fenomenelor fizice úi chimice, fenomenele
chimice fiind în general cele din laborator úi neglijând diferenĠele dintre ele. Multe dintre
fenomenele din natură care presupun derularea de reacĠii chimice, fiind complexe, nu sunt suficient
susĠinute din punct de vedere chimic.
Greúeli conceptuale
- reacĠia chimică: semnificaĠie; exemple: arderea, coroziunea metalelor seminobile, putrezirea
vegetaĠiei.
Rutine didactice
- lipsa unor exemple de procese chimice (reacĠii chimice) din natură, chiar dacă foarte complexe,
dar care nu trebuie formalizate prin reacĠii chimice, este extrem de păgubitoare pentru fixarea
unor concepte esenĠiale la această vârstă;
- prezentarea unui număr excesiv de reacĠii chimice fără conexiune cu cotidianul.
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S05_12
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea distincĠiei dintre proprietăĠile fizice
úi cele chimice, la sesizarea în cazurile comune a diferenĠei dintre substanĠă úi amestec, material.

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 10%

B. 14%

C: 39%

D: 30%

MI: 38%

Pentru mai mult de două treimi dintre elevii noútri se dovedeúte a fi dificilă identificarea
criteriului – o proprietate fizică – care stă la baza grupării în două categorii a unui grup de
materiale/amestecuri de substanĠe/substanĠe pure.
Pare problematică percepĠia elevilor asupra solubilităĠii aerului în apă; ei, probabil, nu înĠeleg
ce se întâmplă cu gheaĠa pusă în apă. 14% aleg compresibilitatea, ceea ce dovedeúte lipsa
cunoaúterii semnificaĠiei acestei proprietăĠi úi, probabil, a semnificaĠiei cuvântului în sine. Cel mai
atractiv distractor a fost starea de agregare. Din analiza acestui item reiese lipsa de focalizare pe
proprietăĠile fizice, precum úi pe procesul de clasificare care este specific útiinĠelor.
Greúeli conceptuale
- proprietăĠi fizice ale substanĠelor, materialelor, amestecurilor: solubilitatea; compresibilitatea
solidelor úi conductibilitatea electrică;
- substanĠe, materiale, amestecuri – asemănări úi deosebiri în termeni de proprietăĠi fizice.
Greúeli procedurale
- identificarea unui criteriu de clasificare valabil pentru anumite cazuri, fără verificarea validităĠii
rezultatului pentru întregul set.
Rutine didactice
- folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline;
- utilizarea unor formulări/contexte standardizate regăsite în majoritatea problemelor din
manuale/culegeri.
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S07_04
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea unor proprietăĠi fizice: corelarea
stării de agregare cu diferite transformări de fază pe care le suferă substanĠa, precum úi a
conductibilităĠii electrice a substanĠei cu natura substanĠei.

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: X = oxigen; Y = fier; Z = apă.

45%

MI de răspunsuri corecte

44%

Răspuns incomplet: Numai două corecte sau unul corect.

27%

MI pentru această variantă de răspuns

26%

Alte răspunsuri parĠial corecte:

0%

Răspuns incorect

21%

Nonrăspunsuri

9%

Acest item necesită analiza proprietăĠilor fizice (conductibilitate electrică, punct de topire/punct
de îngheĠ úi punct de fierbere) a trei substanĠe pure cunoscute – fierul, apa úi oxigenul, úi
identificarea acestora. 45% dintre elevi sunt capabili să identifice substanĠele, prin asocierea
proprietăĠilor corespunzătoare fiecăreia dintre ele. 26% dintre elevi identifică una sau două dintre
substanĠe demonstrând lipsa înĠelegerii legăturii dintre noĠiunile de solid, lichid úi gaz (pe de o
parte) úi punctele de fierbere úi punctele de topire (pe de altă parte). Conductibilitatea electrică nu
este asociată cu disponibilitatea electronilor de a transporta curentul electric.
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Greúeli conceptuale
- proprietăĠi fizice: conductibilitate electrică, punct de topire/punct de îngheĠ úi punct de
fierbere/punct de lichefiere; dependenĠa de natura substanĠei úi starea de agregare.
Greúeli procedurale
- interpretarea informaĠiilor tabelare úi formularea de concluzii.
Rutine didactice
- tratarea superficială a proprietăĠilor fizice ale substanĠelor;
ReflectaĠi!
ÎnvăĠarea conceptuală a stărilor de agregare în strânsă conexiune cu punctele de
topire úi punctele de fierbere, dar úi cu legăturile intermoleculare pare a fi deficitară.
Ce tip de intervenĠie ar favoriza înlăturarea rutinei didactice enunĠate?
4.1.1.4. Separarea substanĠelor din amestecuri
S02_09
Problema din această categorie face referire la identificarea unor metode de separare a
componentelor unui amestec, strict pe baza proprietăĠilor fizice ale componentelor.
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Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect (referiri la procesele din paúii 2, 3 úi 4): adăugare de apă, filtrare,
fierbere.

12%

MI de răspunsuri corecte

12%

Răspuns incomplet: Numai două corecte sau unul corect.

12%

MI pentru această variantă de răspuns

15%

Răspuns incorect

38%

Nonrăspunsuri

38%

12% dintre elevii români au fost capabili să indice toĠi paúii – dizolvare, decantare úi fierbere –
care conduc la separarea tuturor componentelor amestecului. Încă 12% dintre elevi identifică una sau
două dintre metodele care fac parte din această schemă de separare – dizolvarea úi/sau filtrarea.
38% nu au fost capabili să identifice nici una dintre metodele de bază din separarea amestecurilor –
dizolvare, filtrare/decantare úi fierbere/evaporare – úi alĠi 38% au omis să rezolve acest item.
Greúeli conceptuale
- metode de separare: relaĠia substanĠă/material - proprietăĠi fizice.
Greúeli procedurale
- transpunerea unui text din limbaj uzual în limbaj specific chimiei.
Rutine didactice
- accent minim pe conútientizarea ideii că în sinteza chimică se obĠin amestecuri de substanĠe, iar
obĠinerea substanĠei de interes este rezultatul unui lung úi dificil úir de metode de separare care
fac apel la proprietăĠi fizice úi chimice;
- separarea/izolarea este tratată neconvingător în practica la clasă – un accent minimal pus pe
abordarea acestor conĠinuturi ale programei, coroborat cu o atenĠie scăzută acordată activităĠii
experimentale;
- predarea/învăĠarea/evaluarea chimiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
- metodele de separare nu sunt corelate cu proprietăĠile fizice;
- utilizarea exclusivă a unor probleme exprimate în limbaj formalizat.
ReflectaĠi!
Separarea amestecurilor în substanĠe pure, metodă specifică chimiei, este mai puĠin
exersată. Astfel, învăĠarea chimiei devine abstractă úi teoretică. Ce fel de probleme
practice aĠi propune în acest sens Ġinând cont úi de nevoia de motivare a elevilor?
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4.1.1.5. Atom, nucleu, electroni
S02_11
Problema din această categorie face referire la cunoaúterea caracteristicilor particulelor dintr-un
atom úi a poziĠiei acestora în atom.

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 27%

B: 7%

C: 48%

D: 13%

MI: 39,7%

Aproape jumătate (48%) dintre elevii români sunt capabili să recunoască modelul atomic úi să
conceptualizeze structura atomului. Dar 27% nu útiu sau nu înĠeleg că nucleul este compus din
protoni úi neutroni. Nucleul, deúi pozitiv ca sarcină, poate să fie stabil. 13% inversează structura
atomului: în nucleu se găsesc electroni, iar în înveliúul electronic protoni úi neutroni.
47% dintre elevi nu recunosc structura atomului reprezentată prin modelul planetar. Acest lucru
mai poate avea drept cauză faptul că elevii nu pot asocia structura atomului cu modelul care
cuprinde úi notaĠiile simbolice ale particulelor elementare.
Greúeli conceptuale
- nucleul: caracteristici (poziĠie, densitate, sarcină; autonomie);
- înveliúul electronic: caracteristici (densitate, poziĠie).
Greúeli procedurale
- utilizarea exclusivă a informaĠiilor grafice în scopul rezolvării.
Rutine didactice
- renunĠarea la modele istorice considerate depăúite în conformitate cu achiziĠiile actuale ale
útiinĠei. În predarea chimiei, dar úi a celorlalte útiinĠe, în România, se evită cu acribie analogii,
care sunt incorecte, dar care, în istoria útiinĠei au fost utile chiar pentru marii creatori. Ori, elevii
repetă într-un fel această istorie. Când iau contact cu chimia, marea lor problemă este că trebuie
să pună în operă trei nivele de abordare úi înĠelegere: a. spaĠiul macroscopic, în care au o
experienĠă limitată chimic úi în care ei trebuie să vadă că o reacĠie decurge; b. spaĠiul
147


submicroscopic, care este spaĠiul în care se produce reacĠia chimică chiar úi atunci când aceasta
nu se vede; c. planul scrierii formale a reacĠiilor chimice, în care elevul trebuie să înveĠe limbajul
specific.

ReflectaĠi!
Ideea modelului planetar pare să fie eficientă în înĠelegerea structurii atomului,
eventual cu unele amendări care să-i aducă pe elevi la o conceptualizare spaĠială.
AnalizaĠi comparativ utilizarea acestui model cu cel pe care-l utilizaĠi în practica
curentă.

4.1.1.6. SoluĠii

S05_04
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea procesului de dizolvare, dar poate
presupune úi o raportare personală la proprietăĠi fizice observabile.

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 4%

B: 40%

C: 7%

D: 47%

MI: 43%

Acest item verifică recunoaúterea fenomenului de dizolvare. 11% dintre elevi (cei care au ales
distractorii A úi C), cel mai probabil, se află în stadiul gândirii concrete deoarece nu pot
conceptualiza procesele de la nivel microscopic (substanĠele care se dizolvă, întrucât procesul nu
este observabil, sunt percepute ca „dispărând” sau evaporându-se – în limbaj colocvial, „a se
evapora” este înĠeles ca „a nu mai exista”).
39% sunt în stadiul gândirii formale úi pot recunoaúte rezultatul procesului de dizolvare.
Aproape jumătate – 47%, aleg D, demonstrându-úi, astfel, incapacitatea de a face distincĠie
între procesul fizic de dizolvare úi un proces chimic care ar implica apa; un număr mai mare de
elevi, comparativ cu numărul celor care au indicat răspunsul corect, optează pentru acest distractor,
ceea ce denotă úi dificultăĠi în conceptualizarea fenomenului chimic.
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Greúeli conceptuale
- structura materiei în timpul transformărilor;
- proces fizic vs. proces chimic (reacĠie chimică);
- proprietăĠi fizice ale substanĠelor uzuale (non-dependenĠa proprietăĠii de a fi dulce a zahărului de
starea de diviziune, starea de agregare sau de solubilitate);
- evaporarea.
Rutine didactice
- centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive.

ReflectaĠi!
Ce beneficii aduce focalizarea pe fenomenul de dizolvare a substanĠelor moleculare
úi a celor ionice, cu ilustrarea proprietăĠilor care se păstrează úi după dizolvare?

4.1.1.7. ReacĠii chimice. Tipuri de reacĠii chimice. Legea conservării masei
S02_10
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Problema din această categorie face referire la înĠelegerea caracteristicilor unei reacĠii chimice
úi la demonstrarea experimentală a legii conservării masei în reacĠiile chimice.
Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: 110 g, cu explicaĠie.

21%

MI de răspunsuri corecte

22%

Răspuns corect: <110 g, cu explicaĠie.

0,1%

MI de răspunsuri corecte

0,5%

Răspuns incorect: oricare, dar cu explicaĠii incorecte.

74%

MI pentru această variantă de răspuns

73%

Nonrăspunsuri

5%

Răspunsul corect demonstrează cunoaúterea legii conservării masei úi identificarea desfăúurării
unei reacĠii chimice folosind atât textul problemei, cât úi imaginea asociată.
Nu se poate afirma cu certitudine că toĠi cei 21% dintre elevii care au obĠinut credit au receptat
faptul că se produce o reacĠie chimică, dar se poate afirma că aceútia au ca achiziĠie „legea
conservării masei”.
20% dintre elevi, cel mai probabil, recunosc legea conservării masei, dar nu sunt capabili să
argumenteze răspunsul lor sau îl argumentează greúit. Grupul format din cei 36% care au ales mai
puĠin de 110 grame úi cei 18% care au ales mai mult de 110 grame arată că nu útiu să interpreteze
informaĠia textuală úi grafică. În plus, ei nu deĠin ca achiziĠie de învăĠare legea conservării masei.
Greúeli conceptuale
- legea conservării masei.
Greúeli procedurale
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Rutine didactice
- nu se apelează la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirmaĠiilor de
ordin teoretic;
- se aplică abuziv calculul stoechiometric, comparativ cu abordarea experimentală a reacĠiilor
chimice; rezultatul este că Legea conservării masei úi energiei în reacĠiile chimice nu devine o
achiziĠie coerentă úi solidă;
- focalizarea insuficientă în cadrul sarcinilor de învăĠare sau evaluare pe descrierea unei activităĠi
experimentale úi predicĠia unor rezultate;
- lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a rezultatului;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor căi
alternative de rezolvare;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
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S03_01
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea distincĠiei dintre fenomenul fizic úi
fenomenul chimic, precum úi la sesizarea desfăúurării unei reacĠii chimice ca un proces de
schimbare calitativă.

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 22%

B: 38%

C: 25%

D: 13%

MI: 38%

Acest item necesită identificarea gazului care produce ruginirea. Accentuarea în mică măsură a
aspectelor practice ale fenomenelor studiate conduce la un procentaj de răspunsuri corecte de 38%;
47% identifică hidrogenul sau azotul ca fiind răspunzătoare de acest fenomen, iar 13% aleg heliul.
Fenomenul de ruginire este des întâlnit în cotidian, dar cu toate acestea 59% dintre elevi nu
demonstrează înĠelegerea faptului că acesta este un proces oxidativ úi deci nu recunosc condiĠia
necesară pentru ruginire.
Greúeli conceptuale
- coroziunea – semnificaĠie (proces care presupune existenĠa unei reacĠii chimice sau a mai multor
reacĠii chimice); ruginirea – reacĠie de oxidare;
- reacĠia chimică – transformare calitativă.
Rutine didactice
- accentul exagerat pus pe scrierea formală a reacĠiilor chimice fără a se insista pe ideea, cheie, de
transformare calitativă;
- insuficienta exersare a reacĠiilor chimice studiate în context cotidian (de ex., ruginirea Ġevilor de
fier în atmosferă umedă). Astfel, se demonstrează lipsa aplicabilităĠii practice a cunoútinĠelor
predate care conduce la îndepărtarea de finalităĠile educaĠiei în domeniul útiinĠelor;
- nefolosirea unui limbaj echivalent, lipsa analogiilor chiar lingvistice, lipsa poveútilor iniĠiale.
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S02_12
Problema din această categorie face referire la interpretarea informaĠiilor obĠinute dintr-un
grafic sau tabel etc.

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: transformare chimică, cu explicaĠie.

20%

MI de răspunsuri corecte

21%

Răspuns incorect: oricare dar cu explicaĠii incorecte sau fără explicaĠii.

75%

MI pentru această variantă de răspuns

74%

Nonrăspunsuri

5%

Elevii ar trebui să identifice o transformare chimică dintr-o descriere a testului cu indicatorii
acido-bazici.
5% dintre elevii români au putut interpreta o observaĠie experimentală ca transformare chimică
evidenĠiată cu ajutorul indicatorului. 3% interpretează transformarea chimică pe baza trăsăturilor
sale definitorii sau menĠionează tipul de reacĠie chimică care are loc. Doar 2% asociază producerea
acestei transformări cu prezenĠa bacteriilor (reacĠii biochimice), iar 4% explică transformarea
chimică care a avut loc prin diferenĠierea acesteia de transformările fizice. 7% dau o explicaĠie
generală corectă pe baza experienĠei cotidiene.
Mai mult de jumătate, 58%, cel mai probabil, recunosc o transformare chimică, dar nu sunt
capabili să explice alegerea lor. 15% nu sunt capabili să diferenĠieze o transformare fizică de o
transformare chimică.
Greúeli conceptuale
- indicatori: rol; culorile specifice în funcĠie de intervalul de pH;
- transformări chimice reversibile úi ireversibile.
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Rutine didactice
- învăĠarea reacĠiilor chimice ca un scop în sine, independent de contextul cotidian, anihilează
înĠelegerea faptului că suntem într-o lume a transformărilor chimice;
- dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale, în dauna învăĠării empirice din cotidian;
- învăĠarea conceptului de reacĠie chimică este raportată la experimente din laboratorul de chimie
úi, de cele mai multe ori, sunt ignorate reacĠiile chimice din biologie sau cele care au loc în
mediu;
- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor căi
alternative de rezolvare;
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
S04_10
Problema din această categorie face referire la înĠelegerea conceptului de reacĠie chimică.

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 9%

B: 58%

C: 13%

D: 19%

MI: 59%

Faptul că în timpul arderii se consumă oxigen, reprezintă o achiziĠie care, cu mare probabilitate,
este însuúită din cotidian de majoritatea elevilor. Pe de altă parte, cunoaúterea acestui fenomen este
importantă din perspectiva siguranĠei individuale, dar úi global, din perspectiva dezvoltării
sustenabile.
Cu toate acestea, puĠin peste jumătate dintre elevii români útiu că oxigenul este necesar în
reacĠia de ardere.
DistribuĠia celor care nu deĠin această achiziĠie fundamentală de învăĠare este următoarea: 9%
aleg ozonul, 13% aleg hidrogenul úi 19% aleg dioxidul de carbon. Cei 19% care aleg dioxidul de
carbon demonstrează că nu pot face distincĠia dintre reactanĠi úi produúi.
Greúeli conceptuale
- reacĠia de ardere: reactanĠi (oxigenul); produúi de reacĠie (dioxidul de carbon);
- hidrogenul – combustibil.
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Rutine didactice
- exersarea insuficientă a experimentelor care să pună în evidenĠă nevoia de oxigen pentru ca
arderea să aibă loc.
ReflectaĠi!
Focalizarea excesivă pe ecuaĠia reacĠiei chimice úi pe calcule chimice conduce la
lipsa achiziĠiilor fundamentale care sunt specifice acestui domeniu de studiu al
chimiei. Ce direcĠii de structurare a curriculumului propuneĠi pentru remedierea
acestor deficienĠe?
4.1.1.8. SubstanĠe compuse – utilizări
S07_05
Problema din această categorie face referire la deducerea unor utilizări ale substanĠelor chimice
pe baza proprietăĠilor fizico-chimice.

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 38%

B: 48%

C: 4%

D: 9%

MI: 62%

Rezolvarea acestui item necesită recunoaúterea unei soluĠii cu caracter acid dintr-o enumerare
cuprinzând soluĠii utilizate în cotidian. Identificarea oĠetului ca fiind o soluĠie cu caracter acid este
realizată de jumătate dintre elevi. Un mare procent de elevi – 38%, alege înălbitorul, o soluĠie cu
caracter bazic, ca fiind un acid, 4% aleg apa îndulcită úi 9% apa sărată.
Aceste rezultate indică, în afara faptului că jumătate dintre elevi nu úi-au însuúit noĠiunea de
acid, úi faptul că elevii nu sunt obiúnuiĠi, în mare măsură, cu denumirile uzuale ale substanĠelor
chimice studiate.
Greúeli conceptuale
- substanĠe uzuale în viaĠa cotidiană úi rolul lor.
Rutine didactice
- accentuarea în mică măsură a utilizărilor practice ale substanĠelor chimice studiate;
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- utilizarea unor formulări/contexte standardizate regăsite în majoritatea problemelor din manuale/
culegeri.
4.1.2. UN ALT TIP DE ANALIZĂ A ITEMILOR
4.1.2.1. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de răspunsuri corecte
În continuare vom face o clasificare a itemilor TIMSS în funcĠie de procentajul răspunsurilor
corecte ale elevilor din România.
Un singur item (S04_10) a depăúit procentul de 50% pentru răspunsuri corecte úi încă trei
(S02_11, S03_02 úi S07_05) depăúesc procentul de 45%. Prin urmare, am luat în considerare toĠi
itemii cu peste 40% răspunsuri corecte. Pentru comparaĠie am selectat itemii cu răspunsuri corecte
în procent mai mic tot de 25%. Tabelul de mai jos reflectă sintetic situaĠia raportată úi la domeniile
cognitive.

Mai mare de 40%
Mai mic de 20%
Număr total de itemi

RaĠionament
1
1
3

Cunoaútere
3
0
6

Aplicare
1
0
4

Se observă că în ceea ce priveúte domeniul cognitiv Cunoaútere (care se referă la cunoaúterea
faptelor, informaĠiilor, ustensilelor/instrumentelor/echipamentelor úi procedeelor) elevii români stau
cel mai bine, dar au probleme în schimb cu itemii care presupun RaĠionament (rezolvarea de
probleme complexe úi nefamiliare, formularea explicaĠiilor/concluziilor, luarea deciziilor, transferul
de cunoútinĠe în situaĠii noi) úi Aplicare (aplicarea cunoútinĠelor úi înĠelegerea conceptuală,
manifestată într-o varietate de contexte).
Pentru această etapă nu facem raportarea rezultatelor elevilor români la media internaĠională.
Tabelul de mai jos prezintă enunĠurile itemilor respectivi úi procentajele de răspunsuri corecte
ale elevilor români pentru fiecare caz în parte.
RaĠionament
Itemi cu procentaj al rãspunsurilor corecte
mai mare de 40%
S07_04

Itemi cu procentaj al rãspunsurilor corecte
mai mic de 20%
S01_02

Răspuns corect: 45%

Răspuns corect: 14%
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Cunoaútere
Itemi cu procentaj al rãspunsurilor corecte
mai mare de 40%
S02_11

Itemi cu procentaj al rãspunsurilor corecte
mai mic de 20%

Răspuns corect: 48%
S04_10

Răspuns corect: 58%
S05_05

Răspuns corect: 42%
Aplicare
Itemi cu procentaj al rãspunsurilor corecte
mai mare de 40%
S03_02

Itemi cu procentaj al rãspunsurilor corecte
mai mic de 20%

Răspuns corect: 45%
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Pentru domeniul RaĠionament, la itemul S01_02 mai puĠin de 20% dintre elevi au răspuns
corect, chiar dacă pentru rezolvare se puteau urma căi alternative, cu ignorarea sau utilizarea
formulei de calcul al densităĠii. Probabil că úi prezentarea tabelară a informaĠiei a pus probleme.
Pentru domeniul Cunoaútere nu există niciun item cu mai puĠin de 20% răspunsuri corecte. În
general, elevii români au răspuns în proporĠie mai mare la itemii aparĠinând acestui domeniu.

4.1.2.2. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de nonrăspunsuri
Din analiza procentajelor de nonrăspunsuri putem decela câteva concluzii interesante care vor
fi menĠionate după trecerea în revistă a itemilor. Tabelul de mai jos reflectă sintetic distribuĠia
itemilor pe domenii cognitive în funcĠie de procentajul de nonrăspunsuri ale elevilor din România;
au fost selectaĠi itemii al căror procentaj depăúeúte media internaĠională. În paranteză este indicat
numărul total de itemi din domeniul cognitiv respectiv.
RaĠionament
3(3)

Cunoaútere
4(6)

Aplicare
2(4)

În tabelul de mai jos este inclus singurul item (S01_05), aparĠinând domeniului cognitiv
raĠionament, la care procentajul de nonrăspunsuri ale elevilor români este de cel puĠin 10%. În
coloanele din dreapta apar: procentajul de nonrăspunsuri ale elevilor români, respectiv media
internaĠională de nonrăspunsuri pentru itemul respectiv.
RaĠionament
EnunĠul itemului

Nonrăspuns (ROM)
24%

S02_09
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MI
12%

O primă observaĠie interesantă este aceea că acest item cu răspuns construit cere un raĠionament
într-un domeniu de conĠinut insuficient focalizat în practica curentă, dar care are un rol esenĠial în
„funcĠionarea” chimiei. Desigur, problema are un enunĠ atipic pentru abordarea conĠinuturilor
chimiei în România. De altfel, din analiza itemilor necesitând raĠionament rezultă că procentajele de
nonrăspunsuri ale elevilor români sunt toate peste media internaĠională, iar pentru S07_04 raportul
este de circa 8,5 ori mai mare. Pentru itemii de cunoaútere acelaúi raport este de 1,5 iar pentru doi
dintre ei, S02_09 úi S07_05, procentajul de nonrăspunsuri ale elevilor români este mai mic faĠă de
media internaĠională. La itemii de aplicare situaĠia este mai echilibrată.
O analiză globală arată că în cazul itemilor cu răspuns la alegere elevii români au procente
foarte reduse de nonrăspuns, comparabile ca ordin de mărime cu media internaĠională. Acest fapt se
datorează probabil uúurinĠei de a alege un răspuns, spre deosebire de răspunsurile care trebuie
construite. Când e vorba de construirea unui răspuns elevii întâmpină dificultăĠi insurmontabile, par
demotivaĠi, úi trec peste itemii de acest tip.
4.1.2.3. Analiza itemilor în funcĠie de procentajele pe distractori
Itemii cu răspuns la alegere relevă o serie de greúeli tipice pe care le fac elevii români în
învăĠarea chimiei. În tabelul de mai jos au fost incluúi itemii de acest tip pentru care procentul de
alegere a unui distractor este foarte mare úi uneori mai ridicat decât al răspunsului corect. Tabelul
de mai jos reflectă sintetic situaĠia acestor itemi sortaĠi pe domenii cognitive; în paranteză este
indicat numărul total de itemi din domeniul cognitiv respectiv.
Cunoaútere
3(6)

Aplicare
1(4)

Cunoaútere
EnunĠ

Distractor

S07_05

A: 38%

Răspuns
corect
D: 48%

S05_04

D: 47%

B: 39%
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B: 19%

S04_10

D: 58%

Aplicare
EnunĠ
S05_12

Distractor

Răspuns corect

C: 39%

D: 30%

Pentru S05_04 din domeniul Cunoaútere úi S05_12 din domeniul Aplicare, procentul de elevi
care au ales un anumit distractor depăúeúte răspunsul corect.
În cazul S07_05, unde procentele sunt apropiate, procentul mare al alegerii distractorului
ilustrează lipsa acestui tip de informaĠie sau lipsa accentului pe informaĠii de acest tip (înălbitorul
este bazic, iar oĠetul este acid). În cazul lui S05_04, predominanĠa distractorului relevă o deficienĠă
mai serioasă a învăĠării chimiei privind cuplul proprietăĠi fizice – proprietăĠi chimice. A se vedea úi
S02_09 úi S02_12.
Pentru itemul din domeniul aplicare distractorul este cu circa 9% mai atrăgător, deúi pune o
problemă simplă de cunoaútere din afara chimiei, cunoaúterea cotidiană.
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4.2. CONCLUZII ALE ANALIZELOR TIMSS
Clasificările úi analizele prezentate în secĠiunea anterioară au evidenĠiat o serie de greúeli tipice făcute de elevii români în rezolvarea itemilor din
testele TIMSS.
Există diverse tipuri de greúeli tipice. Acestea sunt clasificate în greúeli conceptuale – cunoútinĠe factuale care nu au fost însuúite în procesul
învăĠării, úi greúeli procedurale – cunoútinĠe procedurale care nu reprezintă o achiziĠie a învăĠării .
În secĠiunile următoare, prezentăm sintetic tipurile de greúeli (conceptuale sau procedurale) identificate. De fiecare dată, am inclus úi câte un
exemplu de item ale cărui rezultate statistice conduc la identificarea greúelii respective.

NATURA ùTIINğEI. METODA
INVESTIGAğIEI

Categoria

4.2.1. GREùELI CONCEPTUALE ùI GREùELI PROCEDURALE – O SINTEZĂ

Greúeli conceptuale
- metoda útiinĠifică/
investigaĠia:
observaĠie vs.
concluzie

Greúeli procedurale

Exemplu de item în care apare aceastã greúealã
S03_02

C: 34%
D: 9%
B: 3%

Răspuns corect: A - 45%
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% de elevi
care fac
această
greúeală

Categoria
AMESTECURI OMOGENE. AMESTECURI ETEROGENE

Greúeli conceptuale

Greúeli procedurale

Exemplu de item în care apare această greúealã

- dizolvarea:
descriere; constanĠa
volumului, în
general, la dizolvarea
unei substanĠe solide
(sare) într-un solvent;
- aditivitatea maselor
substanĠelor care se
amestecă

- lectura datelor
S01_02
exprimate tabelar.
- aplicarea formulei
de calcul a densităĠii;
- argumentare
bazată pe
interpretarea
informaĠiilor
tabelare

77%

Răspuns corect: >1g/ml cu explicarea răspunsului - 14%
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% de elevi
care fac
aceastã
greúeală

PROPRIETĂğI CHIMICE. PROPRIETĂğI FIZICE

- reacĠia chimică:
semnificaĠie;
exemple: arderea,
coroziunea metalelor
seminobile,
putrezirea vegetaĠiei.

- proprietăĠi fizice ale
substanĠelor,
materialelor,
amestecurilor:
solubilitatea;
compresibilitatea
solidelor úi
conductibilitatea
electrică
- substanĠe,
materiale, amestecuri
- asemănări úi
deosebiri în termeni
de proprietăĠi fizice

S05_05

- identificarea unui
criteriu de clasificare
valabil pentru
anumite cazuri, fără
verificarea validităĠii
rezultatului pentru
întregul set.

C: 16%
D: 29%
B: 11%

Răspuns corect: A - 42%
S05_12

Răspuns corect: D - 30%
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B: 14%
C: 39%
A:10%

- proprietăĠi fizice:
conductibilitate
electrică, punct de
topire/punct de
îngheĠ úi punct de
fierbere/punct de
lichefiere;
dependenĠa de natura
substanĠei úi starea de
agregare.

- interpretarea
informaĠiilor tabelare
úi formularea de
concluzii

S07_04

23%
identifică o
singură
substanĠă
(16%
identifică
fierul)

Răspuns corect: X:oxigen, Y: fier, Z:apă - 45%
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- transpunerea
unui text din
limbaj uzual în
limbaj specific
chimiei

S02_09

38%
identifică un
singur pas din
schema de
separare

SEPARAREA SUBSTANğELOR DIN AMESTECURI

- metode de separare:
relaĠia substanĠă
/material - proprietăĠi
fizice

Răspuns corect: adăugare de apă, filtrare, fierbere - 12%.
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ATOM. NUCLEU. ELECTRONI

- nucleul: caracteristici
(poziĠie, densitate,
sarcină; autonomie)
- înveliúul electronic:
caracteristici (densitate,
sarcină, poziĠie).

- utilizarea
exclusivă a
informaĠiilor
grafice în scopul
rezolvării

S02_11

A: 27%
D: 13%
B: 7%

Răspuns corect: C - 48%
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- structura materiei în
timpul transformărilor;

S05_04

D:49%
A úi C: 11%

SOLUğII

- proces fizic vs. proces
chimic (reacĠie
chimică);
- proprietăĠi fizice ale
substanĠelor uzuale
(nondependenĠa
proprietăĠii de a fi dulce
a zahărului de starea de
diviziune, starea de
agregare sau de
solubilitate);

Răspuns corect: B - 39%

- evaporarea.
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- lecturarea
unui text în
coroborare cu
lectura grafică
úi interpretarea
acestuia.

S02_10

74%

REACğII CHIMICE. TIPURI DE REACğII CHIMICE.
LEGEA CONSERVĂRII MASEI

- legea conservării
masei.

Răspuns corect: 110 grame, cu explicarea răspunsului - 21%
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- coroziunea –
semnificaĠie (proces care
presupune existenĠa
unei reacĠii chimice sau
a mai multor reacĠii
chimice); ruginirea –
reacĠie de oxidare;

S03_01
C: 25%
A: 22%
D: 13%

- reacĠia chimică transformare calitativă.

-indicatori: rol; culori
specifice în funcĠie de
intervalul de pH;

Răspuns corect: B - 38%
S02_12

73%

- transformări chimice
reversibile úi
ireversibile.

Răspuns corect: transformare chimică - 21%

- reacĠia de ardere:

S04_10

C:13%
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D:19%
A: 9%

reactanĠi (oxigenul);
produúi de reacĠie
(dioxidul de carbon);
- hidrogenul –
combustibil.

SUBSTANğE COMPUSE - UTILIZĂRI

Răspuns corect: B - 58%
- substanĠe uzuale în
viaĠa cotidiană úi rolul
lor.

S07_05

A: 38%
C: 4%
D: 10%

Răspuns corect: B - 48%
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Din tabelul de mai sus se poate formula concluzia că dintre achiziĠiile de învăĠare ale elevilor
români lipsesc concepte fundamentale specifice chimiei ca, de exemplu, legi de conservare,
proprietăĠi chimice, proprietăĠi fizice, precum úi lipsa de abilitate în a sesiza specificitatea reacĠiilor
chimice.
În afara greúelilor procedurale menĠionate mai pot fi evidenĠiate următoarele aspecte:
-

Elevii aleg un distractor care corespunde unei preconcepĠii (rezultatul cel mai simplu/cel mai
familiar), fără a face un raĠionament pentru identificarea răspunsului corect. Exemplele de itemi
sunt următoarele: S03_02 – elevii consideră că o observaĠie útiinĠifică este similară unei
concluzii; S01_02 – elevii consideră că densitatea nu s-a modificat deoarece nu s-a întâmplat
nimic cu sarea sau consideră că densitatea s-a micúorat deoarece sarea, prin dizolvare, a dispărut;
S05_12 – elevii prin omisiunea negaĠiei din item au ales o transformare chimică, în locul
transformării fizice cerute, dintre cele trei transformări de acest fel indicate (corodarea argintului,
arderea unui chibrit úi putrezirea vegetaĠiei) pe cea mai familiară – arderea chibritului; S02_12 –
elevii consideră acrirea laptelui ca fiind transformare fizică deúi informaĠiile problemei făceau
referire la modificarea de culoare suferită de indicator.

-

Elevii citesc superficial enunĠul úi se focalizează asupra unei părĠi din cerinĠele problemei. Ca
urmare, aleg fie un distractor care respectă doar o parte din condiĠiile din enunĠ (itemi cu alegere
multiplă), fie formulează un răspuns incomplet (itemi cu răspuns construit), fie nu extind
interpretarea la cazuri similare. De exemplu, în cazul itemului S05_12 unii elevi ignoră negaĠia din
corpul itemului.

ReflectaĠi!
Care dintre itemii prezentaĠi în prima parte a ghidului ar putea fi identificaĠi ca fiind
exemple din categoria de mai sus? De ce?

4.1.2. RUTINE DIDACTICE – O SINTEZĂ
În cele ce urmează, vom sintetiza câteva tipuri de rutine didactice, despre care considerăm că
generează greúeli ale elevilor, manifestate cu frecvenĠă mare în testele TIMSS.
În secĠiunile anterioare ale Ghidului, am analizat diferite tipuri de greúeli. Desigur, aceste
greúeli ar putea fi puse pe seama neatenĠiei, grabei sau lipsei de interes a elevilor.
Ca profesori, nu ne putem declara mulĠumiĠi doar cu aceste „explicaĠii”: dacă neatenĠia úi graba
ar fi singurele cauze generatoare de greúeli, ar trebui ca rezultatele la itemii care testează aceleaúi
conĠinuturi să fie diferite, în sensul că nu relevă aceleaúi greúeli tipice, fapt care nu se întâmplă.
De ce greúesc elevii?
În tot acest ghid, am plecat de la premisa că există o corelaĠie de tip cauză-efect între modul în
care se desfăúoară activitatea didactică úi performanĠele elevilor. Mai precis, există comportamente
cognitive sau manageriale ale profesorului, care se manifestă repetitiv în timpul activităĠii didactice úi
care pot genera la elevi anumite greúeli tipice. Am denumit aceste comportamente rutine didactice.
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În această secĠiune, inventariem câteva rutine didactice, prezente în practica din România, care au
fost evidenĠiate de analiza făcută pe rezultatele TIMSS úi care pot fi puse în relaĠie cu
comportamentele cognitive ale elevilor.

ReflectaĠi!
AnalizaĠi critic activitatea dumneavoastră la clasă. PuteĠi identifica rutine didactice,
care i-ar putea face pe elevi să greúească?

Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
-

-

-

-

-

tipologia activităĠilor de predare/învăĠare dedicate conĠinuturilor din categoria „SoluĠii”, care
sunt focalizate, cu precădere, pe stabilirea concentraĠiei úi a noĠiunilor corelate;
tratarea superficială a proprietăĠilor fizice ale substanĠelor;
predarea/învăĠarea/evaluarea chimiei, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară
prin aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
metodele de separare nu sunt corelate cu proprietăĠile fizice;
renunĠarea la modele istorice considerate depăúite în conformitate cu achiziĠiile actuale ale
útiinĠei. În predarea chimiei, dar úi a celorlalte útiinĠe, în România, se evită cu acribie
analogii, care sunt incorecte, dar care, în istoria útiinĠei au fost utile chiar pentru marii
creatori. Ori, elevii repetă într-un fel această istorie. Când iau contact cu chimia, marea lor
problemă este că trebuie să pună în operă trei nivele de abordare úi înĠelegere: a. spaĠiul
macroscopic, în care au o experienĠă limitată chimic úi în care ei trebuie să vadă că o reacĠie
decurge; b. spaĠiul submicroscopic, care este spaĠiul în care se produce reacĠia chimică chiar
úi atunci când aceasta nu se vede; c. planul scrierii formale a reacĠiilor chimice, în care
elevul trebuie să înveĠe limbajul specific. Corelarea acestora este o problemă de dezvoltare
cognitivă, dar úi de introducere adecvată a conceptelor;
accentul exagerat pus pe scrierea formală a reacĠiilor chimice fără a se insista pe ideea,
cheie, de transformare calitativă;
insuficienta exersare a reacĠiilor chimice studiate în context cotidian (de ex., ruginirea Ġevilor de
fier în atmosferă umedă). Astfel, se demonstrează lipsa aplicabilităĠii practice a cunoútinĠelor
predate care conduce la îndepărtarea de finalităĠile educaĠiei în domeniul útiinĠelor;
învăĠarea reacĠiilor chimice ca un scop în sine, independent de contextul cotidian, anihilează
înĠelegerea faptului că suntem într-o lume a transformărilor chimice;
prezentarea unui număr excesiv de reacĠii chimice fără conexiune cu cotidianul;
lipsa unor exemple de procese chimice (reacĠii chimice) din natură, chiar dacă foarte
complexe, dar care nu trebuie formalizate prin reacĠii chimice, este extrem de păgubitoare
pentru fixarea unor concepte esenĠiale la această vârstă;
învăĠarea conceptului de reacĠie chimică este limitată la experimente din laboratorul de
chimie úi, de cele mai multe ori, sunt ignorate reacĠiile chimice din biologie sau cele care au
loc în mediu;
accentuarea în mică măsură a utilizărilor practice ale substanĠelor chimice studiate;
utilizarea exclusivă a unor probleme exprimate în limbaj formalizat;
nefolosirea unui limbaj echivalent, lipsa analogiilor chiar lingvistice, lipsa poveútilor
iniĠiale;
utilizarea unor formulări/contexte standardizate regăsite în majoritatea problemelor din
manuale/ culegeri;
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Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
-

limbajul scolastic, pretenĠios care nu reuúeúte să exprime simplu relaĠii de cauzalitate;
centrarea pe învăĠarea formală, abstractă – care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al
dezvoltării cognitive;
focalizarea insuficientă în cadrul sarcinilor de învăĠare sau evaluare pe descrierea unei
activităĠi experimentale úi predicĠia unor rezultate;
lipsa unor sarcini de lucru care vizează comunicarea în scris a căii de rezolvare sau a
rezultatului;
dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale, în dauna învăĠării empirice din
cotidian;
folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline.


Rutine referitoare la abordarea chimiei ca útiinĠă experimentală
-

-

-

-

lipsa aproape generală a invocării aspectelor de cercetare propriu-zisă, a contextului în care
s-a dezvoltat sau a apărut un concept; acesta ajunge să apară ca fiind revelat úi nu obĠinut pe
calea specifică útiinĠei;
útiinĠa se învaĠă prin reproducere úi nu, cum ar fi firesc, prin a face (adică în modul ei
propriu de dezvoltare;
accent minim pe conútientizarea ideii că în sinteza chimică se obĠin amestecuri de substanĠe,
iar obĠinerea substanĠei de interes este rezultatul unui lung úi dificil úir de metode de
separare care fac apel la proprietăĠi fizice úi chimice;
separarea/izolarea este tratată neconvingător în practica la clasă – un accent minimal pus pe
abordarea acestor conĠinuturi ale programei, coroborat cu o atenĠie scăzută acordată
activităĠii experimentale;
exersarea insuficientă a experimentelor care să pună în evidenĠă nevoia de oxigen pentru ca
arderea să aibă loc.


Rutine referitoare la strategiile/demersul utilizat în rezolvarea de probleme
-

-

centrarea învăĠării pe algoritmi: accentul exagerat pus pe calcule de densitate, în dauna
înĠelegerii conceptuale;
se aplică abuziv calculul stoechiometric, comparativ cu abordarea experimentală a reacĠiilor
chimice; rezultatul este că Legea conservării masei úi energiei în reacĠiile chimice nu devine
o achiziĠie coerentă úi solidă;
aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor
strategii de rezolvare;
nu se apelează la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirmaĠiilor de ordin teoretic.


Rutine referitoare la rezultatul obĠinut în urma rezolvării
-

lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile.
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4.3. SUGESTII METODOLOGICE
În această secĠiune a Ghidului, vom include sugestii metodologice pentru ameliorarea învăĠării
în scopul practicării unui act didactic conútient, orientat spre evitarea greúelilor tipice. Vom grupa
aceste sugestii metodologice după categoriile de conĠinut folosite în secĠiunea 4.1.1.
ActivităĠile de învăĠare au fost structurate astfel:
Problema (formulată ca întrebare scurtă, atractivă úi „vandabilă” pentru elevi, focalizată pe
elementul central al învăĠării vizat, lansată ca o invitaĠie pentru învăĠare);
Descrierea activităĠii (centrată pe comportamente/abilităĠi care sunt de format la elevi prin
activitatea respectivă) – din perspectiva profesorului;
Sarcinile de lucru (care detaliază activitatea propriu-zisă úi evidenĠiază nevoia de centrare a
actului didactic pe elevi);
Note pentru profesori (care au rolul de a da acele explicaĠii necesare profesorului ca să poată
aplica eficient la clasă activitatea propusă).
4.3.1. NATURA ùTIINğEI. METODA INVESTIGAğIEI
Greúeli tipice vizate de acest exemplu:
-

metoda útiinĠifică/investigaĠia: observaĠie vs. concluzie.

Demersul didactic este orientat spre:
-

cunoaúterea etapelor specifice investigaĠiei útiinĠifice;

-

clarificarea noĠiunilor din punct de vedere útiinĠific.

Activitatea 1
Problema: Ce este investigaĠia?
Descrierea activităĠii: Descoperirea etapelor investigaĠiei.
Clarificări conceptuale
În demersul didactic, metoda útiinĠifică este transpusă în conceptul numit investigaĠie. Acest
concept îmbracă 3 dimensiuni: dimensiunea predare – fiind folosită ca strategie didactică,
dimensiunea învăĠare – fiind folosită ca strategie de învăĠare úi dimensiunea evaluare – fiind
folosită ca instrument de evaluare.
InvestigaĠia este un continuum46 între doi poli: la un pol se poate integra strategiei descoperirii
dirijate, iar la celălalt, strategiei descoperirii nedirijate (învăĠarea prin cercetare – inquiry).
Descoperirea dirijată este o strategie care implică o structurare bine definită a activităĠii: elevii
primesc problema, materialele úi echipamentul, dar úi instrucĠiuni clare de urmat în vederea
rezolvării, fiind încurajaĠi să urmeze procedeele descrise, în mod independent. Obiectivul principal
pe care úi-l propune descoperirea dirijată este acela de a-i învăĠa pe elevi să înveĠe; doar prin
exerciĠiul rezolvării de probleme – dirijat, elevii vor învăĠa euristica descoperirii, adică vor învăĠa
cum să înveĠe. Este o activitate care presupune o rearanjare internă a datelor, care conduce spre
formarea noilor concepte.

46
Noveanu, G.N. & Noveanu, D., 2007, p. 132-142.
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La celălalt pol se află descoperirea nedirijată sau învăĠarea prin cercetare care este astfel
structurată încât, elevii să-úi dezvolte propriile abilităĠi în vederea manipulării úi procesării
informaĠiei dintr-o varietate de surse: academice, sociale úi experenĠiale. ÎnvăĠarea prin cercetare
este definită de Welch47 ca procesul general prin care o fiinĠă umană caută informaĠii úi înĠelege; în
linii mari este o modalitate de a gândi.
Activitate de învăĠare

x CitiĠi următorul articol dintr-un ziar local:

„Terrance Bogg, un foarte cunoscut miliardar, a fost găsit mort pe podeaua biroului său, la
ora 19.00, sâmbătă după-amiaza. El a fost împuúcat în piept. Inspectorul Green de la ScotlandYard este chemat să rezolve misterul. El descoperă următoarele fapte:
1. Bogg a fost împuúcat cu un pistol de calibru 9 mm. Pistolul nu s-a găsit la locul faptei.
2. Gardianul a auzit împuúcătura la ora 16.50. El a crezut că a fost rateul motorului unui
automobil.
3. Investigatorii scenei crimei au examinat cadavrul în jurul orei 19.45 úi au spus că Bogg a
fost ucis cu 3 – 4 ore înainte.
4. A.J. Stokes declară că el a fost la o reuniune de familie, sâmbătă după-amiaza, de la orele
14.00 până la orele 17.00.
5. Gladys Jones declară că a fost implicată într-un accident rutier, sâmbătă după-amiaza, în
jurul orei 15.00. Ea este în spital de atunci, cu o mână úi un picior rupt.
6. SoĠia lui A.J. spune că el a părăsit reuniunea de familie, în jurul orei 16.30 deoarece avea
întâlnire cu consultantul financiar.
7. Consultantul financiar a lui A.J. spune că nu a avut nicio întâlnire cu acesta, de săptămâni,
sâmbăta trecută el petrecându-úi-o singur.
Din aceste fapte inspectorul Green a dedus că A.J. l-a ucis pe Bogg. A obĠinut un mandat de
percheziĠie, la reúedinĠei acestuia, în al cărei garaj a găsit o armă de calibrul 9 mm. În laboratorul
de criminalistică s-a tras un foc, glonĠul respectiv având aceleaúi urme, ca cel din pieptul victimei.
A.J. a fost arestat pentru crimă. Un alt caz a fost rezolvat de faimosul inspector Green!”48
x

CompletaĠi diagrama T de mai jos pentru a descoperi ce au în comun poveútile cu detectivi
úi lecĠiile de útiinĠe:
Ce au în comun poveútile cu detectivi, cu lecĠiile de útiinĠe?

Rezolvarea misterului

Metoda útiinĠifică

1.

1. Care este întrebarea/problema de rezolvat?

2.

2. Cercetarea úi găsirea faptelor.


47
Welch, W. W., 1981, p. 53-64.
48
Preluat úi adaptat din Scientific Method Lab
http://sunshine.chpc.utah.edu/labs/scientific_method/sci_method_main.html?ASPIRE_Session=e6edf6a2879
c185d78e466da8311353f
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Rezolvarea misterului

Metoda útiinĠifică

3. Inspectorul Green presupune că A.J. l- 3. Formularea unei ipoteze.
a omorât pe Bogg
4.

4. Testarea ipotezei (experimentarea).

5.

5. Acceptarea sau respingerea ipotezei.

Notă pentru profesori: Specificul útiinĠelor determină necesitatea inserării unei astfel de teme,
indiferent de anul de studiu. Această temă se poate adapta în funcĠie de nivelul de úcolaritate.

4.3.2. AMESTECURI OMOGENE, AMESTECURI ETEROGENE
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
- structura materiei în timpul transformărilor;
- substanĠe, materiale, amestecuri – asemănări úi deosebiri, în termeni de proprietăĠi fizice;
- identificarea unui criteriu de clasificare valabil pentru anumite cazuri, fără verificarea
validităĠii rezultatului pentru întregul set.
Demersul didactic este orientat spre:
- înĠelegerea structurii particulare a materiei.
Activitatea 1
Problema: Cât sunt de aproape particulele de apă unele de altele?
Descrierea activităĠii: Conceptualizarea structurii particulare a materiei: apa este alcătuită din
particule care se află la o anumită distanĠă unele de altele.
Sarcini de lucru:

x

RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Dacă amestecaĠi 50 mL de apă cu 50 mL de alcool etilic 70% (concentraĠie în volume),
într-un cilindru gradat, ce volum credeĠi că veĠi măsura?
...............................................................................................................................

 VerificaĠi predicĠia voastră: IntroduceĠi într-un vas gradat 50 mL de apă úi 50 mL de
alcool etilic 70% (concentraĠie în volume). IndicaĠi volumul amestecului.
……………………………………………………………………………………
 Care este concluzia? Cum explicaĠi acest fapt?
…………………………………………………………………………………….
Activitatea 2
Problema: Din ce este alcătuită apa?
Descrierea activităĠii: Identificarea structurii apei.
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Sarcini de lucru
NavigaĠi pe Internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcSE&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt moleculele din care se formează apa? În ce proporĠie reacĠionează între ele?
…………………………………………………………………………………….
 Care este formula apei?
…………………………………………………………………………………….

 Cum este distribuită sarcina electrică în molecula de apă?
…………………………………………………………………………………….

 Care este efectul imediat al polarităĠii moleculei de apă?
……………………………………………………………………………………..

Notă pentru profesori
Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
Activitatea 3
Problema: Aerul se dilată sau se contractă?
Descrierea activităĠii: Conceptualizarea structurii particulare a materiei: aerul este alcătuit din
particule care se află la o anumită distanĠă unele de altele. Observarea dilatării úi contractării aerului.
Sarcini de lucru:

x

NavigaĠi pe Internet, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=RN0XF9qQB6M úi
vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt materialele utilizate?
…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………
 Ce fenomen are loc la încălzirea apei?
…………………………………………………………………
 Ce se întâmplă cu aerul din recipient?
……………………………………………………………………
 Ce se întâmplă cu balonul în momentul când apa fierbe?
……………………………………………………………………
 De ce se umflă balonul?
……………………………………………………………………
 Care este condiĠia ca un corp să se dilate?
……………………………………………………………………
 Ce fenomen are loc atunci când recipientul este pus în bolul cu gheaĠă?
………………………………………………………………………
 Ce se întâmplă cu balonul în momentul când apa se răceúte?
………………………………………………………………………
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 Din ce cauză balonul este atras spre interiorul recipientului?
………………………………………………………………
 Care este condiĠia ca un corp să se contracte?
………………………………………………………………………
 Care este concluzia?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 4
Problema: Aerul are volum?
Descrierea activităĠii: Conceptualizarea structurii particulare a materiei: aerul este alcătuit din
particule care se află la o anumită distanĠă unele de altele. Determinarea volumului de oxigen din aer.
Sarcini de lucru

x

NavigaĠi pe internet, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=hiawJDsy8Z4úi vizionaĠi
filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce aparatură se utilizează?
…………………………………………………………………………………
 Ce volum de aer se găseúte în seringa din stânga?
…………………………………………………………………………………
 Dar în cea din dreapta?
…………………………………………………………………………………
 Ce culoare are cuprul înainte de încălzire?
…………………………………………………………………………………
 Aerul este un amestec de azot, oxigen úi alte gaze. Care este gazul care reacĠionează cu
cuprul, la încălzire?
…………………………………………………………………………………
 Ce compus se formează în urma arderii? Ce culoare are acesta?
…………………………………………………………………………………
 De ce se deplasează aerul din seringă?
…………………………………………………………………………………
 Care este valoarea indicată în seringa din stânga?
…………………………………………………………………………………
 Cât gaz s-a consumat?
…………………………………………………………………………………
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 Care este procentul de oxigen din aer?
…………………………………………………………………………………
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 5
Problema: Cum diferenĠiem substanĠele pure úi amestecurile?
Descrierea activităĠii: Observarea comparativă a unor substanĠe simple, compuse úi a unor
amestecuri – în scopul sesizării diferenĠelor dintre acestea.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi pe internet, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=4ujimQOImjw úi vizionaĠi
filmul (min. 04:00 - 06:30 úi 06:50 - 07:30).
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Cum descrieĠi un amestec?
..........................................................................................................................................
 ClasificaĠi amestecurile după proprietăĠi úi starea de agregare.
..........................................................................................................................................
 FurnizaĠi câte un exemplu de amestec din fiecare tip.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 Este apa de mare un amestec? De ce?
..........................................................................................................................................
 Ce este o substanĠă pură?
..........................................................................................................................................
 Cum se clasifică substanĠele pure?
…………………………………………………………………………………………
 Prin ce se caracterizează substanĠele simple?
..........................................................................................................................................
 FurnizaĠi trei exemple de substanĠe simple.
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
 Prin ce se caracterizează substanĠele compuse?
..........................................................................................................................................
 FurnizaĠi trei exemple de substanĠe compuse.
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
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PropuneĠi o cale pentru a separa o substanĠă pură dintr-un amestec.
..........................................................................................................................................
 PropuneĠi o reacĠie prin care o substanĠă simplă se transformă într-una compusă.
..........................................................................................................................................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât, elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
4.3.3. PROPRIETĂğI FIZICE, PROPRIETĂğI CHIMICE
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
- proprietăĠi fizice ale substanĠelor, materialelor, amestecurilor: solubilitatea; compresibilitatea solidelor; conductibilitatea electrică;
- proprietăĠi fizice – conductibilitate electrică, punct de topire/punct de îngheĠ úi punct de
fierbere/punct de lichefiere; dependenĠa de natura substanĠei úi starea de agregare.
- reacĠia chimică: transformare calitativă.
Demersul didactic este orientat spre:
- gruparea substanĠelor/materialelor pe categorii, în funcĠie de natura acestora;
- identificarea transformărilor fizice;
- recunoaúterea proprietăĠilor fizice úi chimice;
- recunoaúterea caracteristicilor solidelor, lichidelor, gazelor.
- compararea transformărilor fizice cu cele chimice.
Activitatea 1
Problema: Care sunt diferenĠele dintre transformările fizice úi chimice?
Descrierea activităĠii: Observarea unor transformări fizice úi chimice, în scopul comparării
acestora.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi pe internet la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=X328AWaJXvI&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt fenomenele fizice prezentate?
………………………………………………………………………………………
 Cum se defineúte o trasformare fizică?
………………………………………………………………………………………
 Ce substanĠă regăsim în bulele din apa la fierbere?
………………………………………………………………………………………
 Din ce categorie de fenomene face parte dizolvarea? Pentru a răspunde la întrebare
raportaĠi-vă la experimentul prin care se obĠin bomboanele.
………………………………………………………………………………………
 La tăierea unui metal prin sudură, ce fenomen suferă metalul în ansamblul său? Dar
la capetele unde s-a produs sudura?
………………………………………………………………………………………
179












Ce este o transformare chimică?
……………………………………………………………………………………....
Care sunt elementele de recunoaútere a unei transformări chimice?
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
Ce exemplu puteĠi da pentru producerea bulelor?
……………………………………………………………………………………
Ce exemplu puteĠi da pentru obĠinerea unui precipitat?
……………………………………………………………………………………
Ce exemplu puteĠi da pentru modificarea temperaturii?
……………………………………………………………………………………
Ce exemplu puteĠi da pentru modificarea culorii?
……………………………………………………………………………………
Ce exemplu puteĠi da pentru schimbarea culorii sau a mirosului?
……………………………………………………………………………………
Ce este o reacĠie chimică? Cum se simbolizează aceasta?
……………………………………………………………………………………

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 2
Problema: Ce transformare are loc?
Descrierea activităĠii: Observarea unor procese din natură, în scopul conceptualizării
transformărilor fizice prin comparaĠie cu cele chimice.
Sarcini de lucru:

x NavigaĠi pe internet, la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=hcunQqbNEMQ
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
1. Ce este o transformare fizică?
………………………………………………………………………………………………
2. Ce este o transformare chimică?
………………………………………………………………………………………………
3. Ce transformări ale apei aĠi identificat?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Cum le clasificaĠi? De ce?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Ce fel de transformare suferă oul, benzina úi laptele? De ce?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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6. IdentificaĠi tipul transformărilor úi marcaĠi-le cu X în coloana potrivită:
Proces

Transformare chimică

Transformare fizică

Formarea norilor
Arderea artificiilor
Ruginirea fierului
Acrirea laptelui
Fierberea laptelui
Îndoirea fierului
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 3
Problema: Ce fel de transformări întâlnim frecvent în cotidian?
Descrierea activităĠii: Observarea unor transformări fizice úi chimice din cotidian úi compararea acestora.
Sarcini de lucru:

x NavigaĠi pe internet, la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=WsKGD0evbAc&feature=related úi vizionaĠi filmul.

x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Cum identificaĠi o transformare chimică?
………………………………………………………………………………………
 Ce exemple de transformări chimice din viaĠa de zi cu zi sunt prezentate?
……………………………………………………………………………………..
 Ce alte exemple din cotidian mai puteĠi da?
………………………………………………………………………………………
 Cum identificaĠi o transformare fizică?
………………………………………………………………………………………
 Ce exemple de transformări fizice din viaĠa de zi cu zi sunt prezentate?
……………………………………………………………………………………..
 Ce alte exemple din cotidian mai puteĠi da?
………………………………………………………………………………………

Activitatea 4
Problema: Prin ce se deosebesc fenomenele fizice de cele chimice?
Descrierea activităĠii: Observarea unor fenomene în scopul identificării caracteristicilor
acestea.
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Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=ZobSZq6WUcM úi
vizionaĠi filmul (min. 00:07- 02:26 úi 03:34 - 05:09).
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce este un fenomen fizic? DaĠi un exemplu.
.………………………………………………………………………………………….
 Ce exemple de fenomene fizice au fost prezentate ?
...........................………………………………………………………………………
 EnumeraĠi trei caracteristici ale unui fenomen fizic.
1..……....……………………………………………………………………………...
2.………...………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
 Ce este un fenomen chimic?
...........................………………………………………………………………………
 Ce transformare chimică a fost prezentată?
...........................………………………………………………………………………
 EnumeraĠi două caracteristici ale unui fenomen chimic.
1.………………………………………………………………………………………
2.....……………………………………………………………………………………
 Se amestecă sulf cu fier. Ce se întâmplă dacă se apropie de amestec un magnet?
Ce rezultă? Ce fel de fenomen are loc? De ce?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Ce se întâmplă dacă se arde amestecul? Ce rezultă? Ce fel de fenomen se produce? De ce?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 EnumeraĠi două diferenĠe între un fenomen fizic úi unul chimic.
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
 StabiliĠi care dintre următoarele transformări sunt fenomene fizice úi care – fenomene
chimice: stingerea varului, oĠetirea vinului, topirea gheĠii, arderea hârtiei, îndulcirea ceaiului.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Pentru transformările chimice identificate, scrieĠi forma generală a ecuaĠiei reacĠiei
chimice.
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariză cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
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Activitatea 5
Problema: Chimic sau fizic?
Descrierea activităĠii: Recunoaúterea unei transformări fizice .
Sarcini de lucru:

x Înainte de a efectua experimentele indicate mai jos, observaĠi culoarea substanĠelor puse la
dispoziĠie. După amestecarea fiecărei substanĠe cu apa veĠi obĠine un lichid. Ce culoare
credeĠi că va avea lichidul?
În primul pahar Berzelius culoarea va fi ….……………………………….………
În cel de-al doilea pahar Berzelius culoarea va fi .………………………………..

x Se pune un vârf de spatulă de piatră vânătă (CuSO4 • 5H2O) într-un pahar Berzelius în care
se găseúte apă distilată. Se agită paharul.
x Se pune un vârf de spatulă de sulfat de cupru anhidru (CuSO4) într-un pahar Berzelius în
care se găseúte apă distilată. Se agită paharul.
 Mai rămâne sare în paharele Berzelius?
În primul pahar Berzelius ….…………………….………………………….……...




În cel de-al doilea pahar Berzelius …………………….……..…………………….
Ce se întâmplă cu apa de hidratare în primul caz? (BifaĠi, dintre următoarele,
răspunsul corect)
Apa de hidratare se adaugă apei iniĠiale ___
Cristalohidratul nu-úi pierde apa ___.
Ce fel de amestec se obĠine?
În primul pahar Berzelius amestecul este ………… úi este, de fapt, o …………. .
În cel de-al doilea pahar Berzelius amestecul este ………… úi este, de fapt,
o..………. .

x Culoarea lichidului, în fiecare caz, evidenĠiază un fenomen (BifaĠi, dintre următoarele,
răspunsul corect):
fizic ___
chimic ___
x Care este concluzia acestei investigaĠii?
A avut loc un proces de ………….…………… úi nu o ………………………………… .

Activitatea 6
Problema: ProprietăĠi fizice sau chimice?
Descrierea activităĠii: Observarea unor fenomene fizice úi chimice, în scopul identificării
proprietăĠilor fizice úi chimice.
Sarcini de lucru:

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=-Ypwtjp0FSE úi vizionaĠi
filmul.
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x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt proprietăĠile fizice ilustrate?
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………........
4. ………………………………………………………………………………....
5. ………………………………………………………………………………....
6. ………………………………………………………………………………....
7. ………………………………………………………………………………....
8. …………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………
 Când se observă proprietăĠile fizice?
……………………………………………………………………………………
 Care sunt reacĠiile chimice ilustrate? Care sunt proprietăĠile chimice asociate
acestora?
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………....
5. ………………………………………………………………………………....
6. ………………………………………………………………………………....
 Când se observă proprietăĠile chimice?
………………………………………………………………………………………
Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 7
Problema: Cum deosebim proprietăĠile fizice de cele chimice?
Descrierea activităĠii: Observarea proprietăĠilor materiei pentru a sesiza diferenĠa dintre
proprietăĠile fizice úi chimice.
Sarcini de lucru:
x
x

NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=4ujimQOImjw úi
vizionaĠi filmul (min. 00:19 - 03:11 úi 03:18 - 04:13).
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce au comun obiectele din imagine?
………….……………………................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Cum aĠi defini materia?
………….……………………................................................................................................
......................................................................................................................................
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 Se poate considera medalia ca fiind materie? De ce?
………….……………………...........................................................................................
 Cum descrieĠi o proprietate fizică?
………….……………………...........................................................................................
 DaĠi exemple de trei proprietăĠi fizice.
1. .................……………........................................………………………….……
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
 Ce proprietate fizică, caracteristică metalelor, a fost prezentată?
………….……………………...........................................................................................
 De ce maleabilitatea este o proprietate fizică?
.............................................................................................................................................
 Ce se întâmplă cu o maúină lăsată o perioadă îndelungată în aer liber?
………….……………………...........................................................................................
 Care sunt proprietăĠile ruginii? Dar ale fierului? Dar ale oxigenului?
………….……………………...........................................................................................
 Formarea ruginii este un fenomen chimic sau fizic ?
………….……………………...........................................................................................
 ReacĠia fierului cu oxigenul este o proprietate fizică sau chimică?
.............................................................................................................................................
 Cum descrieĠi o proprietate chimică?
.............................................................................................................................................
 DaĠi alte trei exemple de proprietăĠi chimice.
1. ….............................................................................................................................
2. ….............................................................................................................................
3. ….............................................................................................................................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 8
Problema: Care sunt caracteristicile solidelor, lichidelor úi gazelor?
Descrierea activităĠii: Observarea topirii, fierberii/condensării úi solidificării apei; discutarea
acestor transformări fizice din perspectiva naturii particulare a materiei, în scopul explicării
punctelor de fierbere úi de topire.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=tp4bBH7XCwk&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
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Care sunt materialele necesare pentru identificarea proprietăĠilor solidelor, lichidelor
úi gazelor?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
Cum este distanĠa dintre particulele lichidelor, comparativ cu particulele solidelor?
Dar comparativ cu particulele gazelor?
……………………………………………………………………………………..
Prin ce se caracterizează solidele?
…………………………………………………………………………………….
Prin ce se caracterizează lichidele?
…………………………………………………………………………………….
Prin ce se caracterizează gazele?
…………………………………………………………………………………….
Care este condiĠia necesară pentru a transforma gheaĠa în apă? Cum se explică acest
fapt din punctul de vedere al structurii particulare? Ce este punctul de topire?
CondiĠia: ……………………………………………………………………………
ExplicaĠia: .......……………………………………………………………………..
Punctul de topire …………………………………………………………………...
Care este condiĠia necesară pentru a transforma apa în abur? Cum se explică acest
fapt din punctul de vedere al structurii particulare? Ce este punctul de fierbere?
CondiĠia: ……………………………………………………………………………
ExplicaĠia: .......……………………………………………………………………..
Punctul de fierbere …………………………………………………………………
Cum se observă condensarea? Ce reprezintă?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Care sunt materialele necesare pentru trecerea apei prin cele trei stări de agregare,
pornind de la cuburi de gheaĠă? DescrieĠi procedeul.
1. Materiale necesare: .....…………………………………………………………
2. Procedeu: ....……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………........
Cum se obĠine îngheĠata? Ce rol are amestecul de gheaĠă úi sare?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Note pentru profesori:

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.

Activitatea 9
Problema: Ce se întâmplă când gheaĠa se topeúte?
Descrierea activităĠii: Observarea dinamicii fenomenului de topire.
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Sarcini de lucru
x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=6s0b_keOiOU&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Din ce este alcătuită gheaĠa?
……………………………………………………………………………………



Care este structura gheĠii?
……………………………………………………………………………………
Ce proprietăĠi fizice se pot explica pe baza acestei structuri?
……………………………………………………………………………………

Notă pentru profesori:

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
4.3.4. SEPARAREA SUBSTANğELOR DIN AMESTECURI
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
- metode de separare: relaĠia substanĠă/material – proprietăĠi fizice.
Demersul didactic este orientat spre:
- exersarea unor activităĠi practice care să conducă la separarea amestecurilor.
Activitatea 1
Problema: Cum se pot separa amestecurile?
Descrierea activităĠii: Identificarea proprietăĠilor fizice ale componentelor amestecului, în
vederea separării acestora.
Sarcini de lucru:

x RezolvaĠi, pe cale experimentală, următoarea fiúă de lucru:
 Care este proprietatea fizică care permite separarea unui amestec alcătuit din agrafe
metalice de hârtie úi din bile de marmură?
ProprietăĠile:
………………………………………………………………………………………






Cum puteĠi separa nisipul de apă? (IndicaĠi 2 metode)
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
Care este proprietatea fizică care permite separarea amestecului, de nisip úi apă,
astfel?
………………………………………………………………………………………
Cum puteĠi separa, din saramură, sarea de apă?
………………………………………………………………………………………
Care este proprietatea care nu permite separarea amestecului de sare úi apă prin
aceleaúi metode ca úi în cazul amestecului de nisip úi apă?
……………………………………………………………………………………...
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Ce fel de amestec formează nisipul úi apa?
………………………………………………………………………………….......
Ce fel de amestec formează sarea úi apa?
………………………………………………………………………………….......
Pentru amestecurile eterogene solid-lichid, care sunt metodele de separare care se pot
folosi?
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
Dar pentru amestecurile omogene solid-lichid, ce metodă de separare se poate folosi?
……………………………………………………………………………………....

Activitatea 2
Problema: Cum se poate separa un amestec format din sare úi apă?
Descrierea activităĠii: Identificarea paúilor de urmat în vederea separării amestecului.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=3LfuOTimRyI&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x DescrieĠi etapele separării:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..

Notă pentru profesori: Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se
familiariza cu conĠinutul întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe
elementele vizate de întrebări.
Activitatea 3
Problema: Cum se poate separa fierul din cereale?
Descrierea activităĠii: Identificarea fierului din cereale.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=3IWbThJpGXc&feature=related- úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt materialele necesare?
……………………………………………………………………………………........

 Care sunt etapele separării?
1. ………………………………………………………………………………….......
2. ………………………………………………………………………………...........
3. ………………………………………………………………………………...........
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Notă pentru profesori: Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se
familiariza cu conĠinutul întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe
elementele vizate de întrebări.

Activitatea 4
Problema: Care este ordinea separării componentelor unui amestec eterogen?
Descrierea activităĠii: Identificarea componentelor unui amestec într-un design dat al separării.
Sarcini de lucru

x IdentificaĠi componentele amestecului – pilitură de fier, bucăĠele de plută, nisip úi sare –
notate cu litere, pornind de la următoarea schemă de separare.

Componenta W este …………………………..
Componenta X este ……………………………
Componenta Y este ……………………………
Componenta Z este ……………………………

Activitatea 5
Problema: Pot fi separate două lichide miscibile?
Descrierea activităĠii: Observarea proceselor care au loc la distilare.
Sarcini de lucru

x

NavigaĠi pe internet, la adresa:http://www.youtube.com/watch?v=mP4Hgui-g6U; vizionaĠi
filmul.
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x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Cum se defineúte distilarea?

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 Ce sunt lichidele miscibile?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 Care sunt condiĠiile pe care trebuie să le îndeplinească lichidele miscibile pentru a putea
fi separate prin această metodă?
a).....................................................
b).....................................................

 Ce ustensile de laborator sunt folosite la alcătuirea instalaĠiei de distilare?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 Care sunt fenomenele (transformările) pe care le suferă un lichid în timpul distilării?

................................................................................................................................................................
 Ce fel de fenomene sunt acestea? De ce?

................................................................................................................................................................
 Ce lichid a fost colectat prima dată? De ce?

................................................................................................................................................................
 Care sunt aplicaĠiile practice ale distilării?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 În ce domenii este aplicabililă distilarea?

................................................................................................................................................................
Note pentru profesori:

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 6
Problema: Ce este cristalizarea?
Descrierea activităĠii: Observarea operaĠiei de cristalizare.
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Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe Internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=VA8dmUe50DY úi urmăriĠi
secvenĠele.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:

x Ce este filtrarea? Ce amestecuri se pot separa prin această metodă? (min. 02:03 - 02:40)
………………………………………………………………………………..................................
x Ce este cristalizarea? Ce amestecuri se pot separa prin această metodă? (min. 04:15 - 05:21)

…………………………………………………………………………..........................................

x DaĠi un exemplu de amestec úi enumeraĠi proprietăĠile fizice ale componentelor solide care
fac posibilă această separare.

Metoda de separare

Componenta solidă

ProprietãĠi fizice

Cristalizare

Solid 1 (

)

Filtrare

Solid 2 (

)

x Ce ustensile úi materiale sunt necesare pentru efectuarea unei operaĠii de cristalizare? (min.
00:48)
……………………………………………………………………………….................................
x Care sunt ustensilele úi materialele necesare pentru efectuarea filtrării? (min. 02:03)

…………………………………………………………………………….....................................
x

Dacă aveĠi un amestec de apă cu sare de bucătărie ce metodă de separare propuneĠi?

……………………………………………………………………………….................................
Notă pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
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Activitatea 7
Problema: Cum separăm un amestec solid-lichid? Dar un amestec omogen lichid-lichid?
Descrierea activităĠii: Observarea operaĠiilor de separare a unor amestecuri eterogene
solid-solid úi omogene lichid-lichid.
Sarcini de lucru

x

NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=b7C-_G4ciFA úi urmăriĠi
secvenĠele:
Chemistry Class VI – Filtrationprocess of Separating Mixtures;
Science – Separation and Mixture; Sedimentation, Decantation and Filtration; Dstillation.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
1. Ce ustensile de laborator se utilizează la decantare? Dar la filtrare?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................
2. Ce propunere aveĠi, referitoare la metoda de separare a componentelor din amestecul de
sare cu impurităĠi?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................
3. Ce proprietate fizică a unei substanĠe din acest amestec poate decide metoda sa de
separare ?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................
4. Ce metodă propuneĠi pentru separarea componentelor dintr-un amestec de apă cu
impurităĠi?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................
5. Când putem folosi decantarea? Dar filtrarea?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................
6. Ce metodă de separare propuneĠi pentru amestecul omogen apă úi alcool?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................
7. Ce aparatură de laborator folosiĠi în metoda propusă?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................
8. StabiliĠi modul de lucru pentru o investigaĠie prin care puteĠi separa componentele unui
amestec „pulpă + suc de portocale”.
…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
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Activitatea 8
Problema: Cum obĠinem apa potabilă?
Descrierea activităĠii: Observarea operaĠiilor de separare a componentelor din apa provenită
dintr-o sursă naturală de apă.
Sarcini de lucru
x

x

NavigaĠi la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=b7C-_G4ciFA úi urmăriĠi secvenĠele:
Science – SeparationMethods – CleaningWater ;
ClarifyingWater.
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
1. Care sunt etapele obĠinerii apei potabile?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Când credeĠi că se poate folosi decantarea?
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Ce proprietate fizică a solidelor din apă impune această metodă?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Pentru a obĠine apa potabilă, ce altă metodă trebuie folosită în continuare?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Care este proprietatea fizică care impune metoda de separare pe care aĠi propus-o?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. RealizaĠi schema unei instalaĠii de obĠinere a apei potabile, arătând úi metodele de
separare a substanĠelor folosite, când este cazul.

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
4.3.5. ATOM. NUCLEU. ELECTRON
Greúeli tipice vizate de acest exemplu:
- nucleul: caracteristici (poziĠie, densitate, sarcină; autonomie);
- înveliúul electronic: caracteristici (densitate, poziĠie).
- utilizarea exclusivă a informaĠiilor grafice în scopul rezolvării.
Demersul didactic este orientat spre:
- modelarea structurii atomului folosind modelul Bohr úi utilizarea diferitelor notaĠii pentru
simbolizarea particulelor elementare;
- prezentarea modelelor atomice úi conceptualizarea diferenĠelor.
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Activitatea 1
Problema: Care este structura atomului?
Descrierea activităĠii: Modelarea structurii atomului úi identificarea criticilor la modelele
anterioare.
Sarcini de lucru

x

x

NavigaĠi pe internet, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=EP9EtP3gRZo úi vizionaĠi
filmul.
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Din ce este alcătuit atomul?
1.…………………………………………………………………….............................
2.…………………………………………………………………….............................














Care sunt particulele elementare care alcătuiesc atomul?
1.…………………………………………………………………….............................
2.…………………………………………………………………….............................
3.…………………………………………………………………….............................
Care este analogia care stă la baza modelării atomului de către Bohr?
………………………………………………………………………............................
Din ce este alcătuit nucleul?
………………………………………………………………………............................
Prin ce se caracterizează electronii? Cum se simbolizează?
………………………………………………………………………...........................
Prin ce se caracterizează protonii? Cum se simbolizează?
………………………………………………………………………............................
Prin ce se caracterizează neutronii? Cum se simbolizează?
………………………………………………………………………............................
Ce se întâmplă cu electronii când primesc energie?
………………………………………………………………………............................
Ce se întâmplă cu electronii dacă intră pe orbite apropiate de nucleu?
………………………………………………………………………............................
Care sunt criticile acestui model atomic?
1. ………………………………………………………………………......................
2. ………………………………………………………………………......................
3. ………………………………………………………………………......................
4. ………………………………………………………………………......................
5. ………………………………………………………………………......................
Care este cel mai simplu atom? Care este proporĠia elementului în Univers?
……………………………………………………………………………....................
Care este compusul obĠinut din hidrogen úi oxigen?
……………………………………………………………………………....................
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Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 2
Problema: Din ce este format atomul?
Descrierea activităĠii: Modelarea structurii atomului.
Sarcini de lucru

 NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=WXJTYVH8yQM úi
vizionaĠi filmul.
 RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
x Ce particule elementare intră în componenĠa atomului? (min. 02:37 - 02:40)
1. ...........................
2. …………………
3. …………………
x Care sunt părĠile componente ale atomului? (min. 02:40 - 02:41)
1. ……………………………
2. …………………………….
x Care sunt particulele ce se află în nucleu? (min. 02:41 - 02:43)
1. ……………………..
2. …………………......
x ScrieĠi simbolul úi sarcina electrică a particulelor din nucleu. (min. 02:43 - 02:51)
1. ……………………..
2. ……………………..
x Ce particule se rotesc în jurul nucleului? Ce simbol úi ce sarcină electrică au aceste
particule? (min. 02:51 - 02:57)
………………………….……………………………………………………………….....
x Care este cel mai simplu element chimic întâlnit în Univers? …………………….............
x CompletaĠi în model poziĠia protonului, neutronului úi a electronului în atom (folosind
simbolurile lor).
x Ce reprezintă numărul atomic? Ce număr atomic are atomul de hidrogen?
(min. 03:53 - 03:59)
………………………………………………………………………………………………….....
x Ce reprezintă masa atomică a unui atom? (min. 04:43 - 04:49)
………………………………………………………………………………………………….....
x ComparaĠi numărul protonilor din nucleu cu numărul electronilor din înveliúul de
electroni úi alegeĠi una dintre următoarele afirmaĠii:
Ͳ numărul protonilor este mai mare decât cel al electronilor
Ͳ numărul protonilor este egal cu cel al neutronilor
Ͳ numărul protonilor este mai mic decât cel al electronilor
...............................................................................................................................................................
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x Care este sarcina atomului? Cum este atomul din punct de vedere electric?
...........................................................................................................................................................
Note pentru profesori:
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Elevii completează fisa de lucru.
x Se propune o autoevaluare pe baza filmului, iar acesta se opreúte în diverse momente, astfel
încât elevii să poată să corecteze răspunsurile din fiúă cu creion de altă culoare úi apoi să-úi acorde
nota.
Activitatea 3
Problema: Care este structura atomului?
Descrierea activităĠii: Modelarea structurii atomului.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe Internet, la adresa web: https://www.youtube.com/watch?v=TBrJt-5LHgQ
x RezolvaĠi următoarele sarcini de lucru:
x Din ce este alcătuit atomul?
1........................................................
2.......................................................
x Care sunt particulele elementare care intră în alcătuirea atomului úi unde se găsesc
acestea?
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………
x StabiliĠi pentru următorul atom: numărul protonilor, al neutronilor, al electronilor folosindu-vă de următoarele informaĠii:
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CompletaĠi sarcinile de lucru pentru următorii atomi:
a.

Care este numărul electronilor de pe straturi? K(1):
Perioada...........................................
Grupa..............................................
b.

L(2): M(3):

Care este numărul. electronilor de pe straturi? K(1): L(2): M(3): N (4):
Perioada...........................................

Grupa..............................................
197



Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 4
Problema: Care este istoricul modelelor atomice?
Descrierea activităĠii: Observarea evoluĠiei domeniului.
Sarcini de lucru:

x NavigaĠi pe internet, la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=njGz69B_pUg&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 IdentificaĠi momentele cruciale ale evoluĠiei úi marcaĠi-le pe o axă temporală, alături de
numele descoperitorului.

atomul
--------------/----------------- // --------------/----------------- // ----------------------------------------Democrit
Notă pentru profesori:
Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
Activitatea 5
Problema: Care sunt descoperirile recente legate de particulele fundamentale?
Descrierea activităĠii: Observarea dezvoltărilor útiinĠifice actuale în domeniul particulelor
fundamentale.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=V0KjXsGRvoA, vizionaĠi
filmul úi răspundeĠi la întrebările următoare:
 Care sunt particulele fundamentale cunoscute?
………………………………………………………………………………................





Care sunt particulele descoperite în secolul XX?
………………………………………………………………………………................
Care sunt caracteristicile care determină clasificarea acestor particule?
………………………………………………………………………………................
Care sunt forĠele ce caracterizează interacĠiunile dintre particule úi care este
domeniul lor acĠiune?
1. ………………………………………………………………………………..........
2. ………………………………………………………………………………..........
3. ………………………………………………………………………………..........
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Care sunt caracteristicile teoriei care explică toate fenomenele întâlnite până acum?
…………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………............

Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
4.3.6. SOLUğII
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
- dizolvarea: descriere; constanĠa volumului, în general, la dizolvarea unei substanĠe solide
(sare) într-un solvent; aditivitatea maselor substanĠelor care se amestecă;
- proprietăĠi fizice ale substanĠelor uzuale (non-dependenĠa proprietăĠii de a fi dulce a
zahărului de starea de diviziune, starea de agregare sau de solubilitate);
- aplicarea formulei de calcul a densităĠii.
Demersul didactic este orientat spre:
- conceptualizarea fenomenului de dizolvare;
- înĠelegerea conceptului de densitate;
- proprietăĠi fizice – densitatea soluĠiei de sare úi implicaĠii.
Activitatea 1
Problema: Cum se poate obĠine o bomboană de zahăr?
Descrierea activităĠii: Observarea dizolvării úi recristalizării zahărului, în scopul conceptualizării fenomenului de dizolvare.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=WQdXbf8huuQ úi vizionaĠi
filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt materialele necesare?
…………………………………………………………………………………............
 Prin ce metode se realizează dizolvarea totală a zahărului?
…………………………………………………………………………………............
 Care este aspectul final al soluĠiei de zahăr? Care credeĠi că este gustul acesteia?
…………………………………………………………………………………............
 Cum aĠi descrie acest fenomen de dizolvare a zahărului în apă?
……………………………………………………………………………………........
 Care este fenomenul invers dizolvării?
……………………………………………………………………………………........
 Care sunt ingredientele pentru bomboana obĠinută la final?
……………………………………………………………………………………........
 Care sunt condiĠiile care trebuie respectate pentru obĠinerea bomboanei? De ce?
……………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………........
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Ce se întâmplă cu moleculele de zahăr în timpul întregului proces de obĠinere a
bomboanei?
1. ………………………………………………………………………………..........
2. ………………………………………………………………………………..........
RealizaĠi fiúa de lucru pentru acest experiment úi verificaĠi practic.

Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 2
Problema: O substanĠă se poate dizolva în orice solvent?
Descrierea activităĠii: Observarea dizolvării diferitelor substanĠe, în scopul conceptualizării
fenomenului de dizolvare.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=WOdXbf8huuQ úi
vizionaĠi filmul.

x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:


Cum se defineúte dizolvarea?

………………………………………………………………………………............................


Care sunt componentele unei soluĠii (apă cu zahăr)

a)…………………………………b)………………………………………..............................


Ce materiale se folosesc?

………………………………………………………………………………............................


Care sunt factorii care influenĠează dizolvarea zaharului în apă?

……………………………………………………………………………................................


Ce fel de amestecuri se obĠin în cele patru pahare (în care se află apă cu: sare, zahar, lac
de unghii, ulei)

……………………………………………………………………………................................


Ce fel de amestec se obĠine în cazul dizolvării lacului de unghii în acetonă?

……………………………………………………………………………................................


Cum se defineúte această proprietate?

……………………………………………………………………………................................
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Care sunt factorii care influenĠează solubilitatea?

……………………………………………………………………………


Care ar fi alte substanĠe insolubile în apă, dar solubile în alĠi solvenĠi?

…………………………………………………………………………….
Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 3
Problema: O substanĠă se poate dizolva în orice cantitate?
Descrierea activităĠii: Observarea dizolvării diferitelor substanĠe în scopul conceptualizării
fenomenului de dizolvare.
Sarcini de lucru

x

x

NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=IKimraU21ws&feature=related úi vizionaĠi filmul.
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce cantitate de sare se poate dizolva în 100 mL de apă la 25oC? Dar de zahăr? Dar de
praf de copt?
1. Sare (NaCl)…………………………………………………………………….......
2. Zahăr (C12H22O11)………………………………………………………………...
3. Praf de copt (NaHCO3)…………………………………………………………....








Ce nu se dizolvă în apă?
………………………………………………………………………………………....
Cum se defineúte această proprietate?
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
Cum influenĠează temperatura solubilitatea? De ce?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
ComparaĠi curba solubilităĠilor pentru KNO3 úi NaCl. Cum interpretaĠi graficul
solubilităĠilor din punctul de vedere al problemei formulate iniĠial?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................
Ce înseamnă saturaĠie? Dar nesaturaĠie? În ce caz se atinge echilibrul?
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
Ce înseamnă suprasaturaĠie? Cum se atinge această stare?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................
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Ce aspect are curba solubilităĠii gazelor în apă? Cum influenĠează temperatura
solubilitatea gazelor în apă?
……………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………........
Ce influenĠă are acest aspect asupra vieĠii subacvatice?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................

Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 4
Problema: Cum se dizolvă sarea în apă?
Descrierea activităĠii: Observarea modelării procesului de dizolvare a sării în apă.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=xdedxfhcpWo&feature=related úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:





Din ce este alcătuită apa?
………………………………………………………………………………………....
Cum este distribuită sarcina electrică în molecula de apă?
………………………………………………………………………………………....
Din ce este alcătuită sarea (NaCl)?
………………………………………………………………………………………....
Cum se produce dizolvarea NaCl în apă?
1. Orientarea ..……………………………………………………………………......
2. Exercitarea forĠelor de …………………………………………………………....
3. Smulgerea ……………………………………………………………………........
4. Înconjurarea …………………………………………………………………….....

Notă pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
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Activitatea 5
Problema: Ce este densitatea?
Descrierea activităĠii: Determinarea densităĠii solidelor úi lichidelor. Identificarea etapelor de
lucru prin urmărirea unui experiment filmat.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe Internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=VDSYXmvjg6M&feature=related úi vizionaĠi filmul de
la minutul 01:11 úi până la minutul 06:37.

x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce predicĠie puteĠi face referindu-vă la scufundarea/plutirea cele 2 corpuri – din
lemn úi din beton?
paralelipiedul din beton…………………………………………………………..........








cubul din lemn…………………………………………………………………............
De ce unul dintre corpuri se scufundă?
…………………………………………………………………………………............
Ce este densitatea?
…………………………………………………………………………………............
Cum se determină densitatea în cazul celor 2 corpuri?
…………………………………………………………………………………............
Cum se determină densitatea apei?
…………………………………………………………………………………............
Care este condiĠia ca un corp să plutească?
……………………………………………………………………………………........
Care este condiĠia ca un corp să se scufunde?
……………………………………………………………………………………........
StabiliĠi planul de lucru pentru o investigaĠie prin care se determină densitatea.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................

Note pentru profesori

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului. Restul filmului poate fi valorificat în
contextul verificării/reluării predării conĠinuturilor referitoare la plutire/forĠa arhimedică.
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Activitatea 6
Problema: Cum este densitatea apei faĠă de densitatea apei sărate?
Descrierea activităĠii: Compararea densităĠilor apei úi saramurii.
Sarcini de lucru:
x

RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce credeĠi, un ou se va scufunda în apă? Dar în apă sărată? Contează cât de sărată
este?
……………………………………………………………………………………




……………………………………………………………………………………
VerificaĠi predicĠia voastră: IntroduceĠi un ou într-un pahar transparent, plin ¾ cu
apă, úi un altul, pe cât se poate de identic, într-un pahar transparent, plin ¾ cu apă, în
care s-au dizolvat 3 linguri de sare.
Oul……..…........ în apă.
Oul…………...... în apă sărată.
Care este cauza? (ExprimaĠi concluzia în funcĠie de condiĠia de plutire a unui corp.)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4.3.7. REACğII CHIMICE. TIPURI DE REACğII CHIMICE. LEGEA CONSERVĂRII MASEI
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
- proces fizic vs. proces chimic (reacĠie chimică);
- evaporarea;
- reacĠia chimică – transformare calitativă;
- legea conservării masei;
- coroziunea – semnificaĠie (proces care presupune existenĠa unei reacĠii chimice sau a mai
multor reacĠii chimice); ruginirea – reacĠie de oxidare;
- reacĠia de ardere: reactanĠi (oxigenul); produúi de reacĠie (dioxidul de carbon); hidrogenul –
combustibil;
- indicatori: rol; culorile specifice în funcĠie de intervalul de pH;
- transformări chimice reversibile úi ireversibile.
Demersul didactic este orientat spre:
Ͳ conceptualizarea legii conservării masei;
Ͳ investigarea fenomenului de ruginire úi identificarea celor 2 condiĠii care sunt necesare úi
suficiente pentru producerea acestui fenomen;
Ͳ investigarea formării ploilor acide;
Ͳ investigarea reacĠiilor exoterme úi endoterme;
Ͳ recunoaúterea caracterului acid cu ajutorul indicatorilor;
Ͳ dezvoltarea competenĠei de comunicare asociată proceselor de observare úi explorare/
investigare;
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Activitatea 1
Problema: Ce transformări fizice úi chimice întâlnim în viaĠa zilnică?
Descrierea activităĠii: Observarea unor fenomene fizice úi chimice din cotidian úi compararea
acestora.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=hcunQqbNEMQ
Pentru început vă informăm:
Hârtia albastră de turnesol se colorează:
- în mediu acid în roúu
- în mediu neutru( apa) rămâne albastră
- în mediu bazic în albastru
x RezolvaĠi sarcinile din următoarea fiúă de lucru:
x Ce caracter acido-bazic are laptele acru (sau iaurtul), dacă hârtia albastră de turnesol
se colorează, în roúu?
………………………………………………………………………………................
x Ce exemple de transformări fizice au fost prezentate?
………………………………………………………………………………................
x Ce exemple de transformări chimice din viaĠa de zi cu zi au fost prezentate?
………………………………………………………………………………................
x Ce alte exemple din viaĠa cotidiană mai puteĠi da?
………………………………………………………………………………................
x Cum deosebiĠi o transformare fizică de una chimică?
…………………………………………………………………………………............
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
o (min. 01:02, 01:12, 01:22, 02:38, 03:15 pentru transformări fizice)
o (min. 01:36, 01:46, 01:56, 02:49, 03:03 pentru transformări chimice)
x Elevii sunt anunĠaĠi că la începutul fiúei de lucru vor găsi informaĠii care vor fi folositoare
pentru activitatea lor.
Activitatea 2
Problema: Masa se conservă în timpul unei reacĠii chimice?
Descrierea activităĠii: Observarea conservării masei.
Sarcini de lucru:

x NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=J5hM1DxaPLw úi vizionaĠi filmul.

x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt proprietăĠile fizice observabile ale componentelor incluse în experiment?
……………………………………………………………………………………........
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În ce sunt depozitate lichidele respective?
……………………………………………………………………..…..........................
Ce masă se poate citi pe afiúajul cântarului la început?
………………………………………………………………………............................
Care este observaĠia care indică producerea unei reacĠii chimice?
…………………………………………………………………………........................
Ce masă se poate citi pe afiúajul cântarului la finalul reacĠiei? De ce?
………………………………………………………………………............................
Care este concluzia?
…………………………………………………………………………........................

Notă pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
Activitatea 3
Problema: Cum a demonstrat Lavoisier legea conservării masei?
Descrierea activităĠii: Demonstrarea legii conservării masei.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa http://www.youtube.com/watch?v=wyh7ARjO2_M úi
vizionaĠi filmul între minutele 02:34 úi 04:03.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Din ce este alcătuit ansamblul utilizat pentru demonstrarea legii conservării masei?
Care este caracteristica esenĠială a acestui ansamblu din perspectiva scopului
urmărit?
……………………………………………………………………………....................



………………………………………………………………………………................
Care este masa iniĠială a ansamblului utilizat?
………………………………………………………………………………................
Ce se cântăreúte?
………………………………………………………………………………................

 Când vă daĠi seama că reacĠia se desfăúoară (începe descompunerea CuCO3)?
……………………………………………………………………………….................






Ce se observă?
Culoarea CuCO3 devine…………………………………………………….................
În seringă se colectează……………………………………………………..................
Care este masa ansamblului la finalul reacĠiei?
………………………………………………………………………………................
Ce se cântăreúte?
………………………………………………………………………………................
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Care este concluzia?
………………………………………………………………………………................

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului. PuteĠi rula întregul film în
clasele în care înĠelegerea limbii engleze nu reprezintă o problemă.
Activitatea 4
Problema: Ce se întâmplă cu atomii în timpul unei reacĠii chimice?
Descrierea activităĠii: Descoperirea legii conservării atomilor.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=dExpJAECSL8&feature=results_main&playnext=1&list
=PL10CE8CFAEB92C1C0 úi vizionaĠi filmul.

x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care este legea conservării masei pentru o reacĠie chimică?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………






Care sunt elementele implicate în reacĠia chimică?
………………………………………………………………………………………
Care este numărul particulelor implicate în reacĠie?
………………………………………………………………………………………
Care credeĠi că va fi numărul particulelor rezultate în urma reacĠiei chimice?
………………………………………………………………………………………
Care este concluzia acestei observări?
………………………………………………………………………………………

Notă pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
Activitatea 5
Problema: Cum se desfăúoară reacĠia de ardere?
Descrierea activităĠii: Observarea unei game de reacĠii de ardere, în scopul conceptualizării
nevoii de oxigen pentru acest tip de reacĠie.
Sarcini de lucru

x

x

NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=UygUcMkRy_c úi vizionaĠi filmul.
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt „ingredientele” reacĠiei de ardere?
1. ……………………………………………………………………...........................
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2. ……………………………………………………………………............................
3. ……………………………………………………………………............................
Care este primul exemplu de substanĠă care arde? Sub ce formă este prezentă în
cadrul experimentului?
……………………………………………………………………………………........
Care este ecuaĠia reacĠiei de ardere a acestei substanĠe?
……………………………………………………………………………………........
De ce nu este periculoasă aprinderea „tulumbei” de săpun?
…………………………………………………………………………………….......
Care sunt alte substanĠe simple supuse arderii? Care sunt reactanĠii? Dar produúii de
reacĠie? Care sunt ecuaĠiile reacĠiilor de ardere?
1. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
2. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
3. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..……………………………………………….....
4. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
Care sunt substanĠele compuse supuse arderii? Care sunt reactanĠii? Care sunt
culorile în flacără?
5. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
6. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
7. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
8. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
9. …………………………………………………………………………………......
EcuaĠia reacĠiei de ardere: ……..………………………………………………......
VerificaĠi reacĠiile de identificare ale ionilor Ba2+, Ca2+, Li+, Mn2+,Cu2+ în flacără úi
identificaĠi culorile obĠinute.
Ba2+………………………………………………………………………………….....
Ca2+………………………………………………………………………………….....
Li+………………………………………………………………………………….......
Mn2+………………………………………………………………………………........
Cu2+…………………………………………………………………………………....

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
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Activitatea 6
Problema: Cum se desfăúoară reacĠia de ardere?
Descrierea activităĠii: Observarea reacĠiei de ardere a fierului în scopul conceptualizării nevoii
de oxigen úi pentru înĠelegerea unei transformări chimice.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=774TbEUUMA&feature=autoplay&list=PL10CE8CFAEB92C1C0&lf=results_main&playnext=4 úi
vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt materialele utilizate?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
 De ce lâna de oĠel este introdusă în oĠet?
………………………………………………………………………………………....






Care este masa la începutul reacĠiei?
………………………………………………………………………………………....
De ce balonul este atras spre interiorul paharului Erlenmayer?
………………………………………………………………………………………...
Care este dovada producerii unei transformări chimice? Ce substanĠă s-a format?
………………………………………………………………………………………...
Care este dovada faptului că prin această reacĠie nu s-a format rugina?
………………………………………………………………………………………....
Care este masa la sfârúitul reacĠiei? Care este concluzia?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………....

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.

Activitatea 7
Problema: Dioxid de carbon sau oxigen?
Descrierea activităĠii: Conceptualizarea structurii particulare a materiei: aerul este alcătuit din
particule care se află la o anumită distanĠă unele de altele. Sunt observate úi discutate unele
proprietăĠi chimice úi fizice ale dioxidului de carbon úi oxigenului.
Sarcini de lucru

x

NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=bZQNKMP3yCU úi vizionaĠi filmul.
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x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
o Ce gaz este în butelie?
…………………………………………………………………
o Este útiut că dioxidul de carbon că are o densitate mare. Unde se adună în paharul
Erlenmeyer?
…………………………………………………………………
o Densitatea este o proprietate chimică sau fizică?
…………………………………………………………………
o Ce se întâmplă cu flacăra în prezenĠa dioxidului de carbon?
…………………………………………………………………
o Dioxidul de carbon întreĠine arderea?
…………………………………………………………………
o Ce gaz este în a doua butelie?
…………………………………………………………………
o Ce se întâmplă cu flacăra în momentul în care este introdusă în atmosferă de oxigen?
…………………………………………………………………
o Oxigenul întreĠine arderea?
…………………………………………………………………
o Arderea este o proprietate chimică sau fizică?
…………………………………………………………………
o De ce se foloseúte dioxidul de carbon pentru stingerea incendiilor?
……………………………………………………………..
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 8
Problema: În ce condiĠii are loc ruginirea?
Descrierea activităĠii: Investigarea fenomenului de ruginire.
Sarcini de lucru

x
x

Se introduc 3 cuie de fier în 3 recipiente de plastic/sticlă.
În primul recipient se adaugă apă, în cel de-al doilea se adaugă apă úi un strat de ulei, iar în
al treilea se adaugă silicagel (o substanĠă higroscopică).
 Care credeĠi că sunt rezultatele care se vor înregistra?
În recipientul 1, cuiul …………………………………….
În recipientul 2, cuiul …………………………………….

x

În recipientul 3, cuiul …………………………………….
VerificaĠi predicĠiile voastre, după o săptămână, úi explicaĠi observaĠiile:
În recipientul 1, cuiul ………………………pentru că…………….
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În recipientul 2, cuiul ………………………pentru că…………….
x

În recipientul 3, cuiul ………………………pentru că…………….
Care sunt concluziile acestei investigaĠii?
CondiĠiile de ruginire sunt: ………………………………………...

Activitatea 9
Problema: Când are loc ruginirea?
Descrierea activităĠii: PredicĠia fenomenului de ruginire.
Sarcini de lucru

x Se cântăreúte un cui la balanĠa analitică.
x Se introduce cuiul într-un recipient de plastic în care se adaugă apă, astfel încât cuiul să fie
parĠial acoperit cu apă úi se lasă un timp suficient de lung (o săptămână).
 Care credeĠi că sunt rezultatele care se vor înregistra după o săptămână?
Rugina apare pe cui mai ales in zona ……………………………………...................
Masa cuiului ruginit, comparativ cu masa iniĠială, este mai .……………………........

x VerificaĠi predicĠiile voastre, după o săptămână, úi explicaĠi observaĠiile:
În recipient, cuiul ………………………pentru că …………….............

În recipient, cuiul rugineúte în zona ………………………pentru că …………….

x Care sunt concluziile acestei investigaĠii?
CondiĠiile de ruginire sunt: ……………………………………….

Activitatea 10
Problema: Cum putem recunoaúte acizii?
Descrierea activităĠii: ObĠinerea unui indicator úi utilizarea acestuia pentru identificarea
caracterului acido-bazic.
De ce ai nevoie?
x
x

varză roúie, apă distilată fierbinte, oĠet, amoniac;
borcan de 800 mL, pahare, filtre de cafea (din hârtie), sită, úervete de hârtie, foarfecă.

Sarcini de lucru
x
x
x
x
x

Umple borcanul cu foi de varză mărunĠite.
Adaugă apa fierbinte peste varza roúie.
Strecoară prin sită conĠinutul borcanului după ce apa s-a răcit.
Toarnă într-un bol o parte din soluĠia obĠinută.
Taie filtrele de cafea pe laterale.
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x
x

x
x
x
x

Scufundă pe rând, câte o hârtie de filtru tăiată, în bol.
Aúază, apoi, hârtiile de filtru la uscat, pe úervetul de hârtie.
Taie hârtiile de filtru, pe rând, în fâúii dreptunghiulare de 1 cm lăĠime.
Toarnă într-un pahar puĠin oĠet, iar în alt pahar – puĠin amoniac.
Introdu pe rând, câte o fâúie de indicator, în fiecare pahar.
Apoi repetă aceste operaĠii folosind apă distilată.

Întrebări
x
x
x

Ce fel de transformare are loc atunci când obĠii soluĠia de indicator?
Ce culoare are soluĠia de indicator? Dar hârtia indicatoare?
Cum se modifică culoarea hârtiei indicatoare la introducerea în oĠet? Dar în soluĠia de
amoniac? Dar în apă distilată?

Ce ai observat?
Completează spaĠiile punctate în enunĠurile urmatoare:
Apa fierbinte extrage din varza roúie o substanĠă care are proprietăĠile unui indicator acidobazic, deoarece acesta îúi ................... culoarea din ..................... în .................. atunci când intră în
contact cu oĠetul sau din ................. în ................ – când intră în contact cu soluĠia de amoniac.
Această activitate este utilă în vederea obĠinerii indicatorilor. Experimentele prin care se
demonstrează caracterul acid/bazic/neutru al unei substanĠe sunt relevante în demersul caracterizării
substanĠelor chimice, în ceea ce priveúte evidenĠierea diversităĠii acestora, precum úi în stabilirea
punĠilor interdisciplinare.49
Activitatea 11
Problema: Varza roúie – un indicator?
Descrierea activităĠii: Verificarea activităĠii practice care avea drept scop obĠinerea unui indicator.
Sarcini de lucru

x

x

NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=6fc8KBz_I9s&feature=related
úi vizionaĠi filmul.

RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 VerificaĠi dacă rezultatele obĠinute de voi úi înscrise la rubrica Ce ai observat? sunt
confirmate în filmul urmărit.
 CompletaĠi rubrica Ce ai descoperit?
Extractul din varză roúie este un indicator care îúi schimbă culoarea din …… în ……, în mediu
acid úi din …… în ……. în mediu bazic.
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.

49
Noveanu, G.N. úi Noveanu, D., 2007, pp. 28-29
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Activitatea 12
Problema: Cum identificăm caracterul acido-bazic al unor soluĠii?
Descrierea activităĠii: Determinarea caracterului acido-bazic cu indicatori úi identificarea pH-ului.
Sarcini de lucru:

 NavigaĠi la adresa de pe portalul escoala.edu.ro: http://escoala.edu.ro/labs/index.php#56
úi efectuaĠi experimentele virtuale referitoare la determinarea caracterului acido-bazic cu indicatori.
 RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
x În experimentele virtuale propuse pentru determinarea culorii indicatorilor în mediu
acid, bazic úi neutru, ce se foloseúte?
materiale ……………………………………………….
ustensile din sticlă ….......................................................
substanĠe chimice ............................................................
x Cum se colorează fenolftaleina la adăugare peste diversele soluĠii?
soluĠie de acid clorhidric ...............................................
soluĠie de hidroxid de sodiu ..........................................
x Cum se colorează turnesolul la adăugare peste
soluĠie de acid clorhidric:...............................................
soluĠie de hidroxid de sodiu: ..........................................
x EfectuaĠi, în perechi, următorul experiment: rupeĠi o bucată de hârtie indicatoare de
pH úi puneĠi-o pe o sticlă de ceas. IntroduceĠi bagheta în oĠet úi apoi, scurgeĠi câteva
picături de pe aceasta pe hârtia de pH. ComparaĠi culoarea cu scala de culori care
însoĠeúte hârtia de pH, úi stabiliĠi pH-ul soluĠiei. ApreciaĠi caracterul acid, bazic sau
neutru al soluĠiei. ProcedaĠi în acelaúi mod úi cu celelalte soluĠii (apă cu detergent,
soluĠie de sare de bucătărie, zeamă de lămâie, soluĠie de bicarbonat de sodiu), având
grijă să spălaĠi bine bagheta după fiecare utilizare.
x Care este pH-ul fiecărei soluĠii? Ce caracter acido-bazic are fiecare soluĠie?
SoluĠia
....................
....................
....................
....................
....................
x Care sunt concluziile?
Culoarea
indicatorilor

pH- ul
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Mediu acid

Mediu neutru

fenolftaleină
turnesol
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Caracterul soluĠiei
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Mediu bazic

pH<7 indică mediu ...................
pH>7 indică mediu …………....
pH=7 indică mediu ……………
Notă: Elevii primesc fiúa de lucru înaintea efectuării experimentelor virtuale úi reale, pentru a
se familiariza cu conĠinutul întrebărilor, astfel încât în timpul lucrului să se concentreze pe
elementele vizate de întrebări. După efectuarea fiecărui experiment, elevii răspund la întrebarea
corespunzătoare din fiúă.

Activitatea 13
Problema: Care sunt inconvenientele unor reacĠii chimice?
Descrierea activităĠii: Observarea formării unei substanĠe chimice având caracter acid, în
scopul stabilirii efectelor poluante ale acesteia.
Sarcini de lucru



NavigaĠi la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=JPH1Vce4Ftk
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
1. Care sunt substanĠele chimice folosite?
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
2. Care sunt reacĠiile chimice care au loc?
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
1. ScrieĠi ecuaĠiile reacĠiilor chimice desfăúurate:
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
2. Cum s-a pus în evidenĠă formarea unei substanĠe cu caracter acid?
…………………………………………………………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………….................
.........................................................................................................................................................
3. Care sunt efectele unor astfel de reacĠii atunci când au loc în atmosferă?
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….................
4. Ce alte substanĠe care produc poluarea cunoaúteĠi?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….....................
5. Din ce clase de substanĠe compuse fac parte acestea?
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
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Activitatea 14
Problema: Cum se poluează atmosfera?
Descrierea activităĠii: Explorarea producerii ploilor acide.
Sarcini de lucru:

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=SyEr17yFX-Y úi
vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce sunt ploile acide?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Care este cauza apariĠiei ploilor acide?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Care este compoziĠia aerului?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 De câte tipuri sunt sursele de poluare a atmosferei? EnumeraĠi-le.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Ce oxizi sunt responsabili de formarea ploilor acide?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Cum apar aceúti oxizi în atmosferă?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Ce se întâmplă cu aceúti oxizi în atmosferă umedă?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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În ce perioade ale anului efectele ploilor acide sunt mai dăunătoare?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Care sunt efectele ploilor acide asupra faunei? Dar asupra florei?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Ce efect au ploile acide asupra oamenilor?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Din ce material sunt confecĠionate monumentele afectate de ploile acide?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Cum afectează ploile acide obiectele din fier ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Câte căi de reducere a poluării se folosesc actualmente? EnumeraĠi-le.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 De ce ar trebui evitată folosirea cărbunelui ca sursă de energie?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 Ce alte surse de energie pot fi folosite pentru a evita poluarea?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 De ce crezi că nu sunt folosite pe scară largă aceste variante?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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 Ce poate face fiecare dintre noi pentru reducerea poluării?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 EnumeraĠi trei procese chimice evidenĠiate în film.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă, înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.

Activitatea 15
Problema: Ce este ploaia acidă?
Descrierea activităĠii: Analiza unor imagini relevante pentru formarea ploii acide, în scopul
desprinderii unor concluzii privind formarea acesteia.
Sarcini de lucru

Termocentralele ard cărbune fosil pentru a genera energie unui
oraú.
Analizează imaginea, identifică gazele care rezultă la ardere,
precum úi procesele chimice care pot avea loc în atmosferă în
prezenta oxigenului úi a picăturilor de apă.


x Rezolvă următoarea fiúă de lucru:
 Ce fel de fenomen este arderea, fizic sau chimic?
....................................................................................................................................................
 Care este gazul, prezent în aer, care întreĠine arderea?
....................................................................................................................................................
 În urma arderii cărbunilor fosili se obĠine dioxid de carbon, dar úi dioxid de sulf. De ce?
EcuaĠiile reacĠiilor chimice, de obĠinere a CO2 úi a SO2 , sunt:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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 Sub acĠiunea prafului úi a aerosolilor, SO2 reacĠionează cu O2 atmosferic – cu care formează
SO3. EcuaĠia reacĠiei chimice este:
....................................................................................................................................................
 Azotul úi oxigenul atmosferic pot reacĠiona datorită temperaturilor ridicate dezvoltate de
motoarele cu ardere internă ale automobilelor, formând NO úi, ulterior, acestea se oxidează
în aer la dioxid de azot. EcuaĠia reacĠiei chimice este:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 Cum clasificaĠi oxizii obĠinuĠi?
....................................................................................................................................................
 Cum se numeúte reacĠia prin care se formează oxizii de mai sus?
....................................................................................................................................................
 Oxizii obĠinuĠi (CO2, SO2, SO3, NO2) sunt gaze care se combină cu vaporii de apă prezenĠi
în norii din atmosferă, obĠinându-se acizii corespunzători. Care sunt ecuaĠiile reacĠiilor
chimice ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 Cum se numeúte reacĠia care a avut loc?
....................................................................................................................................................
 De ce oxizii nemetalici analizaĠi se numesc oxizi acizi?
....................................................................................................................................................
 Ce caracter acido-bazic vor avea picăturile de ploaie astfel formate?
....................................................................................................................................................
 Ce acid se obĠine prin combinarea N2O5 cu apa?
....................................................................................................................................................
 Ce caracter acido-bazic au soluĠiile obĠinute prin combinarea oxizilor acizi cu apa, în
general?
....................................................................................................................................................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 16
Problema: Cum putem diminua efectele ploilor acide?
Descrierea activităĠii: Analiza unor imagini relevante pentru formarea ploii acide în scopul
formulării unor concluzii legate de producerea acesteia.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi pe Internet, la adresa http://www.attano.com/video/879-Acid-Rain, vizionaĠi filmul
úi răspundeĠi la următoarele întrebări:
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 Ce este ploaia acidă?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 Cine cauzează ploaia acidă?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 Cum se formează ploaia acidă?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 Care sunt efectele ploii acide asupra plantelor, vieĠii acvatice, statuilor sau a sănătăĠii
oamenilor?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 Ce soluĠii propuneĠi pentru diminuarea efectelor negative ale ploii acide?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diverse momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările din
fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 17
Problema: Ce este o reacĠie exotermă?
Descrierea activităĠii: Observarea unei reacĠii exoterme.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=of_Px10WyeI&feature=player_detailpage
úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt reactanĠii úi produúii reacĠiei care a avut loc?
....................................................................................................................................................
 ScrieĠi ecuaĠia reacĠiei chimice:
....................................................................................................................................................
 Unde îúi găseúte aplicaĠie această reacĠie chimică?
....................................................................................................................................................
 Care este caracteristica reacĠiei chimice din punct de vedere termic? Cum este pusă în
evidenĠă?
....................................................................................................................................................
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 Notând cu Q căldura din reacĠie, scrieĠi o ecuaĠie a acestui proces, care evidenĠiază faptul
că se degajă căldură:
....................................................................................................................................................
 Ce risc prezintă aplicarea reacĠiei în practică ?
....................................................................................................................................................
 Ce alte reacĠii exoterme cunoaúteĠi în viaĠa de toate zilele sau experimentate la orele de
chimie?
....................................................................................................................................................
Note pentru profesor
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 18
Problema: Ce este o reacĠie endotermă?
Descrierea activităĠii: Observarea unei reacĠii endoterme.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=7zSRorI1Ttc úi vizionaĠi
filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt reactanĠii úi produúii reacĠiei care a avut loc?
........................................................................................................................................
 ScrieĠi ecuaĠia reacĠiei chimice:
........................................................................................................................................
 Care este caracteristica reacĠiei chimice din punct de vedere termic?
Cum este pusă în evidenĠă această caracteristică?
........................................................................................................................................
 Notând cu Q căldura absorbită din mediul înconjurător, scrieĠi o ecuaĠie a acestui proces
care evidenĠiază acest fapt:
........................................................................................................................................
 De ce „se lipeúte” paharul Berzelius în care a avut loc reacĠia chimică de vasul de sticlă în
care a fost aúezat?
........................................................................................................................................
 De ce se formează gheaĠă pe pereĠii exteriori ai paharului Berzelius?
Acest fenomen este fenomen chimic sau fizic?
........................................................................................................................................
 Ce alte reacĠii endoterme cunoaúteĠi în viaĠa de toate zilele sau experimentate la orele de
chimie?
........................................................................................................................................
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Note pentru profesor
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 19
Problema: Care sunt diferenĠele dintre transformările chimice exoterme úi cele endoterme?
Descrierea activităĠii: Observarea desfăúurării unor fenomene chimice exoterme úi endoterme
în scopul comparării acestora.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=7xN7DSbM2dg úi
vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Ce exemple de transformări chimice aĠi recunoscut în timpul vizionării filmului?
....................................................................................................................................................
 Cum recunoaúteĠi un fenomen chimic?
....................................................................................................................................................
 Ce exemple de transformări fizice aĠi recunoscut în timpul vizionării filmului?
....................................................................................................................................................
 Cum recunoaúteĠi un fenomen fizic?
....................................................................................................................................................
 Ce este o transformare exotermă?
....................................................................................................................................................
 Cum se clasifică arderea din acest punct de vedere?
....................................................................................................................................................
 Care este gazul din atmosferă care întreĠine arderea?
....................................................................................................................................................
 Care este ecuaĠia reacĠiei de ardere a carbonului?
....................................................................................................................................................
 Cum se poate obĠine SO2 printr-o reacĠie de ardere ? ScrieĠi ecuaĠia reacĠiei chimice.
....................................................................................................................................................
 Cum se poate transforma apa lichidă în stare de vapori ?
....................................................................................................................................................
 Ce fel de transformare este evaporarea apei? Fizică sau chimică?
....................................................................................................................................................
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ReacĠia de descompunere chimică a carbonatului de cupru necesită încălzirea acestuia,
conform imaginii de mai jos. Ce fel de transformare are loc? Exotermă sau endotermă?
ScrieĠi ecuaĠia reacĠiei de descompunere úi precizaĠi care dintre substanĠe are culoarea
verde úi care are culoarea neagră?

…………………………………………………………………………………………………………………………..


 Cum puteĠi clasifica reacĠiile chimice din punct de vedere termic?
....................................................................................................................................................
 Care sunt deosebirile dintre aceste tipuri de reacĠii?
....................................................................................................................................................


Dacă reacĠia de descompunere a calcarului (CaCO3) are loc la temperaturi ridicate, din
punct de vedere termic, cum o clasificaĠi? EcuaĠia reacĠiei chimice este:
....................................................................................................................................................


Cum este reacĠia de ardere a hidrogenului, din punct de vedere termic? Ce utilizare ar
putea avea acesta Ġinând cont de aceasta? EcuaĠia reacĠiei chimice este:
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………........

Note pentru profesor
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.

4.3.8. SUBSTANğE COMPUSE – UTILIZĂRI
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
- substanĠe uzuale în viaĠa cotidiană úi rolul lor.
Demersul didactic este orientat spre:
9 recunoaúterea proprietăĠilor acizilor úi bazelor;
9 exersarea noĠiunilor/conceptelor în contexte practice, utilizând denumiri uzuale.
Activitatea 1
Problema: Cum reacĠionează oĠetul cu praful de copt?
Descrierea activităĠii: Observarea reacĠiei chimice úi identificarea proprietăĠilor gazului rezultat.
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Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=JmzBf3XGsOE úi
vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care sunt materialele utilizate?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
 Ce fel de transformare are loc? De ce?
………………………………………………………………………………………....
 Care sunt reactanĠii? Care sunt produúii de reacĠie?
ReactanĠii: …………………………………………………………………………......
Produúii de reacĠie: ………………………………………………………………........
 Ce proprietate a acizilor este ilustrată prin această transformare?
………………………………………………………………………………………....
 Care sunt proprietăĠile fizice observabile ale gazului degajat?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
Activitatea 2
Problema: Prin ce se caracterizează acizii úi bazele?
Descrierea activităĠii: Identificarea proprietăĠilor acizilor úi bazelor úi identificarea, pe această
bază, a unor utilizări specifice acestora.
Sarcini de lucru

x NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=GYzH_NiIAaY úi
vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 Care este cauza manifestării caracterului acido-bazic?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
 Ce proprietăĠi au acizii? Dar bazele?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………............
 În ce condiĠii o substanĠă are caracter acid? Dar caracter bazic?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
 Care sunt valorile pe scala pH corespunzătoare acizilor?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
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Care sunt valorile pe scala pH corespunzătoare bazelor?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
Ce produse din viaĠa voastră au caracter acid? Dar bazic?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
Care sunt utilizările acestora?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........

Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.

Activitatea 3
Problema: Cum se găseúte carbonul în natură?
Descrierea activităĠii: Observarea diferitelor forme sub care se găseúte carbonul în natură úi
compararea acestora din punct de vedere al proprietăĠilor úi utilizărilor.
Sarcini de lucru
x
x

NavigaĠi pe internet, la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=n22_6pCX6e0 úi
vizionaĠi filmul.
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
 În ce forme úi variaĠiuni se găseúte carbonul în natură?
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..............
 DaĠi exemple de două forme ale carbonului în stare liberă.
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..............


Cum este denumită proprietatea unui element de a se prezenta în două sau mai multe
forme?
…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..........


ScrieĠi două asemănări úi două deosebiri referindu-vă la proprietăĠile fizice pentru
carbon.
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..............
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 Care dintre formele carbonului se foloseúte ca sursă de energie?
…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..........
 Care sunt utilizările carbonului întâlnite în viaĠa de zi cu zi?
…………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….....
Note pentru profesori
x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât în timpul vizionării să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
x Filmul se opreúte în diversele momente, astfel încât elevii să poată răspunde la întrebările
din fiúă înainte de furnizarea răspunsurilor prin intermediul filmului.
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Capitolul 5
ÎNVĂğAREA FIZICII

5.1. ANALIZA REZULTATELOR STATISTICE LA ITEMII TIMSS

5.1.1. ANALIZA ITEMILOR PE CATEGORII DE CONğINUTURI
Prezentăm în continuare o clasificare a itemilor TIMSS administraĠi în anul 2007, după
categoria de conĠinut, încercând să urmărim úi modul în care conĠinuturile sunt cuprinse în
programa úcolară de fizică pentru clasele a VI-a, a VII-a úi a VIII-a. În această clasificare, am
identificat următoarele categorii:
o
o
o
o
o
o

Mecanică: Mărimi fizice/ Fenomene mecanice/ Echilibrul corpurilor/ Lucrul mecanic50
Fenomene termice
Electricitate úi magnetism
Optică
Fenomene acustice
Mecanica fluidelor
SunteĠi de acord?
În lista de mai sus apar 6 categorii de conĠinut care sintetizează fizica de gimnaziu.
SunteĠi de acord cu acest punct de vedere? Ce alte categorii credeĠi că ar trebui luate
în considerare?

Categoriile de mai sus nu sunt disjuncte: unii itemi pot fi consideraĠi, în mod natural, ca făcând
parte din două categorii.
Prezentăm în continuare clasificarea pe categorii de conĠinut a problemelor úi rezultatele
statistice înregistrate de elevii români la fiecare dintre itemii de fizică administraĠi în 2007. De
fiecare dată, au fost incluse comentarii úi posibile explicaĠii privind datele statistice, precum úi
greúelile tipice care pot fi evidenĠiate de acestea.
La itemii cu răspuns la alegere există posibilitatea ca elevii cuprinúi în acest studiu să fi ales
răspunsurile la întâmplare, dar noi am analizat mai ales distractorii la care procentajul este mai
ridicat în comparaĠie cu ceilalĠi. Asfel, am încercat să decelăm doar greúeli relevante, care nu pot fi
rezultat al unei alegeri întâmplătoare.
La itemii cu răspuns construit, analiza greúelilor tipice s-a bazat pe analiza statistică a
răspunsurilor elevilor, dar úi pe analiza modului în care aceútia au argumentat răspunsurile date.


Mecanica fluidelor este considerată separat.

50
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5.1.1.1. Mecanică
Mărimi fizice
S04_11 – punctul A.
Domeniul cognitiv: RaĠionament
47%

Răspuns corect: Grupele A úi D au măsurat masa cutiei cu lichid, în timp ce grupele B
úi C au măsurat masa cutiei fără lichid.
MI de răspunsuri corecte

36%

33% dintre elevi nu răspund deloc la punctul A al acestui item, în timp ce 20% încearcă
redactarea unei explicaĠii, dar fără ca aceasta să răspundă efectiv cerinĠei (de exemplu, Grupele A úi
D nu au putut deschide cutia.). O parte dintre elevii care aparĠin categoriilor menĠionate, înĠeleg
experimentul, dar sunt probabil incapabili să formuleze în scris explicaĠia. O altă parte nu corelează
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textul cu valorile măsurate. Unora dintre elevi probabil nu le este clară noĠiunea de masă úi nu
cunosc intrumentele pentru determinarea acesteia (de exemplu, balanĠa).
Greúeli tipice
Greúeli procedurale:
Ͳ determinarea masei corpurilor: metode pentru determinarea masei;
Ͳ interpretarea datelor experimentale.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de lectură informaĠională;
Ͳ lipsa antrenamentului pe abilităĠi de comunicare în scris a explicaĠiilor;
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de predare/evaluare care vizează interpretarea unor date
experimentale, precum úi a procedeelor specifice.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că jumătate dintre elevii români nu reuúesc să răspundă la întrebare?
Cum putem afla ce a înĠeles greúit elevul?
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S04_11 – punctul B.

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: Grupa B măsoară volumul exterior al cutiei, iar grupa C determină
volumul pereĠilor vasului.

3%

MI de răspunsuri corecte

7%

Peste 95% dintre elevii români nu reuúesc să răspundă corect la punctul B al acestui item,
procent foarte apropiat de media internaĠională. Una din cauze poate fi legată úi de explicaĠia, nu
foarte clară, oferită în text pentru măsurătorile grupei B, iar o alta o poate constitui incapacitatea
elevilor de a înĠelege úi explica un experiment care vizează mai multe conĠinuturi.
44% dintre elevii români nu răspund deloc, iar 52% formulează explicaĠii neclare sau greúite. În
această ultimă categorie, intră úi elevii care înĠeleg experimentul, dar nu pot formula concluzii
consistente cu cerinĠa (de exemplu, Grupa C – apa intră în cutie. Grupa B – apa nu intră în cutie,
deci volumul a fost mai mare.).
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Deúi conĠinutul vizat se află în programa clasei a VI-a, testul a fost aplicat clasei a VIII-a când
elevii au studiat presiunea úi cel mai probabil nu au înĠeles fenomenul fizic produs úi anume faptul
că prin scufundarea cutiei goale cu gura în jos apa nu pătrunde în interior din cauza presiunii aerului
din cutie. Elevii nu au reuúit să facă transferul între conceptele studiate în clase diferite. De
asemenea, este posibil ca o parte dintre elevi să nu cunoască metodele pentru determinarea
volumului.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ efectele scufundării unei cutii goale cu orificiul vertical în jos.
Greúeli procedurale:
Ͳ determinarea volumului: metode pentru determinarea volumului;
Ͳ interpretarea datelor experimentale.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de predare/evaluare care vizează interpretarea unor date
experimentale, precum úi a procedeelor specifice;
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de lectură informaĠională;
Ͳ lipsa antrenamentului pe abilităĠi de comunicare în scris a explicaĠiilor;
Ͳ realizarea experimentelor demonstrative de către profesor în activitatea de predare în cazul unor
conĠinuturi considerate „facile”, cum ar fi determinarea masei sau a volumului;
Ͳ lipsa unor sarcini de lucru sau întrebări pentru elevi care să declanúeze reflecĠia în timpul
realizării sau observării unor experimente, măsurători.
ReflectaĠi!
Care credeĠi că este principala cauză pentru care majoritatea elevilor nu au răspuns
corect?
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S04_11 – punctul C.

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 19%

B: 24%

C: 32%

D: 13%

MI: 36%

Itemul analizat arată că elevii care aleg variantele greúite de răspuns determină densitatea
materialului din care este făcut un recipient, luând în considerare pentru calcul, în mod eronat, fie
volumul întregului sistem, format din recipient úi aerul din interior (varianta B), fie atât masa, cât úi
volumul întregului sistem, format din recipient úi lichid (variantele A úi D).
24% dintre elevii români nu realizează diferenĠa de două ordine de mărime dintre densitatea
unui metal úi rezultatul oferit de varianta de răspuns B.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ densitatea: caracteristica substanĠelor; ordinul de mărime pentru densitatea metalelor.
Greúeli procedurale:
Ͳ interpretarea datelor experimentale;
Ͳ determinarea densităĠii: includerea unor condiĠii suplimentare – volumul interior, masa fluidului
conĠinut;
Ͳ transformări ale unităĠilor de măsură.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de predare/evaluare care vizează interpretarea unor date
experimentale, precum úi a procedeelor specifice;
Ͳ lipsa exersării activităĠilor de lectură funcĠională cum ar fi aflarea semnificaĠiei valorilor unor
mărimi fizice aflate din diferite surse, tabele, grafice úi altele.
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Legea de miúcare. * Reprezentare grafică (conĠinut facultativ)
S03_11

Domeniul cognitiv:
RaĠionament

A: 49%

B: 34%

C: 10%

D: 4%

MI: 43%

Aproximativ 2/3 dintre elevii români nu reuúesc să răspundă corect la această întrebare,
majoritatea neputând să asocieze starea de repaus cu constanĠa distanĠei faĠă de un sistem de
referinĠă. Aproape jumătate dintre elevi aleg distractorul A: 20 de minute, fiind fie influenĠaĠi de
intervalul ales pentru axa pe care este reprezentat timpul, fie de primul punct – în care apare o
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schimbare a graficului (la t = 20 minute). Cei 10% dintre elevi care aleg varianta C de răspuns au
confundat probabil momentul de timp la care s-a oprit Maria cu durata staĠionării.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ sistemul de referinĠă;
Ͳ poziĠia unui corp faĠă de un sistem de referinĠă;
Ͳ starea de repaus úi constanĠa coordonatei de poziĠie faĠă de sistemul de referinĠă ales.
Greúeli procedurale:
Ͳ interpretarea reprezentărilor grafice ale mărimilor fizice studiate;
Ͳ reprezentarea grafică a variaĠiei unor mărimi fizice date: reprezentarea unei legi fizice sub formă
de grafic, reprezentarea unei dependenĠe între mărimi fizice.
Rutine didactice:
Ͳ

Ͳ

lipsa obiúnuinĠei de a proiecta activităĠi de învăĠare în care elevii să exerseze metode sau tehnici
de lectură a imaginii, a graficelor, cu scopul de a dezvolta competenĠe transversale în cadrul
orelor de fizică;
insuficienta focalizare pe contextualizarea conĠinuturilor.
ReflectaĠi!
De ce ar alege un elev distractorul A? Plecăm de la premisa că elevul respectiv a ales
răspunsul A, în urma unui proces cognitiv, iar noi încercăm să înĠelegem ce greúeală
face, de fapt, elevul!
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Mecanisme simple: pârghia
S02_15 – punctul A.
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Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: Arată corespondenĠa corectă cu cele trei părĠi ale pârghiei după cum
se arată mai jos.
Diagrama Ioanei

27%

Pârghii egiptene

Efort

Trasul în jos de către muncitor

Încărcare

bloc de piatră (piatră)

Punct de sprijin

Trunchi de copac (copac)

BraĠul pârghiei

bârnă de lemn (lemn)

MI de răspunsuri corecte

19%

Răspuns parĠial corect: Arată corespondenĠa corectă cu două părĠi ale pârghiei.

6%

Răspuns parĠial corect: Arată corespondenĠa corectă cu o parte a pârghiei.

7%

Peste 60% dintre elevii români nu reuúesc să facă o corespondenĠă cu vreunul din elementele
pârgiei. Aproximativ jumătate dintre aceútia (reprezentând de fapt 29% din totalul elevilor români)
nu scriu nimic. Numărul mare de elevi care nu răspund corect se poate datora terminologiei utilizate
în item pentru descrierea elementelor unei pârghii, diferită faĠă de cea din practica românească. Deúi
elementele pârghiei se pot identifica în mare parte úi fără o temeinică însuúire a cunoútinĠelor
corespunzătoare, elevii nu reuúesc să realizeze simpla corespondenĠă dintre elementele unei situaĠii
reale úi cele ale unei reprezentări schematice.

Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ mecanisme simple (pârghia): elementele unei pârghii într-o situaĠie reală.
Greúeli procedurale:
Ͳ interpretarea elementelor unei reprezentări schematice;
Rutine didactice:
Ͳ folosirea repetitivă a unei terminologii stricte pentru fiecare disciplină útiinĠifică chiar atunci
când referinĠa este comună, ceea ce conduce la incapacitatea de a folosi o terminologie nouă
într-un context cunoscut;
Ͳ neglijarea (trecerea în plan secund) formării sau dezvoltării la elevi a unor abilităĠi de prelucrare
a informaĠiilor obĠinute prin lectură úi de utilizare a unui limbaj adecvat contextelor variate;
Ͳ lipsa contextualizării conĠinuturilor predării – învăĠării – evaluării.
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S02_15 – punctul B.

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: 1000 Newtoni

19%

MI de răspunsuri corecte

13%

Majoritatea elevilor români (81%) nu reuúesc să răspundă corect. 44% din totalul elevilor
încearcă să calculeze forĠa cerută, dar fără a ajunge la rezultatul corect, cel mai probabil din cauza
unor greúeli de calcul sau din cauza dificultăĠii de a realiza corespondenĠa dintre terminologia
folosită în item úi cea din practica românească. Numărul foarte mare al elevilor care nu răspund
deloc sau răspund greúit se poate datora úi incapacităĠii acestora de a transforma mesajul text în
mesaj simbolic sau invers.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ mecanisme simple (pârghia): elementele unei pârghii într-o situaĠie reală.
Greúeli procedurale:
Ͳ transformarea mesajului text în mesaj simbolic sau invers;
Ͳ operarea cu rapoarte úi proporĠii.
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Rutine didactice:
Ͳ folosirea repetitivă a unei terminologii stricte pentru fiecare disciplină útiinĠifică chiar atunci
când referinĠa este comună, ceea ce conduce la incapacitatea de a folosi o terminologie nouă întrun context cunoscut;
Ͳ lipsa focalizării pe utilizarea resurselor de diferite tipuri (imagine, text, video) în activităĠile de
învăĠare pentru dezvoltarea abilităĠilor de extragere de informaĠii.

ReflectaĠi!
Care sunt dificultăĠile pe care elevii români le-ar putea avea în rezolvarea unui astfel
de item? Care consideraĠi că ar fi principala cauză a numărului mic de răspunsuri
corecte?

Lucrul mecanic
S07_06

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 8%

B: 9%
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C: 80%

D: 3%

MI: 78%

Un procent relativ mic de elevi români (aproximativ 20%) nu răspund corect, deúi condiĠia necesară efectuării lucrului mecanic este formulată chiar în textul itemului. Majoritatea răspunsurilor
greúite s-au îndreptat către distractorii A (8% din totalul elevilor) úi B (9% din totalul elevilor),
aceútia alegând o variantă în care persoana depune efort fizic, evident din punctul lor de vedere.
O posibilă cauză a răspunsurilor incorecte ar putea fi legată de lecturarea defectuoasă a textului
care a dus la incapacitatea de a identifica situaĠia în care se produce deplasarea corpului.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ lucru mecanic: definiĠie, condiĠiile în care se efectuează lucru mecanic;
Ͳ stare de repaus vs. stare de miúcare a corpurilor.
Greúeli procedurale:
Ͳ interpretarea unei definiĠii formulate nefamiliar.
Rutine didactice:
Ͳ insuficienta exploatare a definiĠiilor de concepte/ fenomene etc. sau a enunĠurilor de
principii/ legi/ teorii în cadrul problemei de rezolvat.
CONCLUZII
Itemii care testează concepte legate de mecanică arată faptul că pentru elevii români este dificil
să facă legătura între noĠiunile prezentate la fizică úi aplicaĠiile din viaĠa reală, mai ales dacă
terminologia diferă. De asemenea, nu sunt obiúnuiĠi să explice úi să interpreteze rezultatele unui
experiment. Reprezentările grafice, conĠinut facultativ, ridică dificultăĠi mari pentru aproape două
treimi dintre elevii români.

5.1.1.2. Fenomene termice
S07_07
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Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 32%

B: 26%

C: 22%

D: 18%

MI: 47%

2/3 dintre elevii români aleg una dintre variantele greúite de răspuns. Aproape jumătate din
totalul elevilor optează pentru unul dintre distractorii B sau C, cel mai probabil necunoscând
efectele dilatării termice. O posibilă cauză a procentului mare de răspunsuri greúite ale elevilor
români ar putea fi úi lectura superficială a textului, aceútia indicând, de exemplu, în locul unei
mărimi care se conservă, una care se modifică evident la dilatare, din punctul lor de vedere.
Un alt motiv pentru care o parte dintre elevi s-au îndreptat către varianta C ar putea fi úi
ambiguitatea termenului ,,forma’’. În sine, forma unui corp nu se modifică în timpul încălzirii. Se
poate modifica eventual lungimea conturului corpului, perimetrul.
18% dintre elevi consideră că distanĠa dintre atomi se conservă prin încălzire. Ei nu fac
transferul cunoútinĠelor dobândite la chimie (în programa de fizică noĠiunile nu sunt prevăzute).
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ dilatarea: efectele dilatării termice asupra substanĠelor; structura substanĠelor.
Greúeli procedurale:
Ͳ realizarea (observarea) experimentelor pentru punerea în evidenĠă a efectelor încălzirii.
Rutine didactice:
Ͳ abordarea conceptelor de graniĠă din perspectivă monodisciplinară, ceea ce conduce la
incapacitatea de a transfera cunoútinĠele dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii;
Ͳ realizarea experimentelor demonstrative de către profesor în activitatea de predare în cazul unor
conĠinuturi considerate „facile”, cum ar fi dilatarea, în detrimentul activităĠilor de învăĠare sau
transformarea lor într-o observare pasivă din partea elevilor;
Ͳ lipsa centrării predării pe formularea unor sarcini de lucru sau întrebări pentru elevi care să
declanúeze reflecĠia în timpul realizării sau observării unor experimente, măsurători;
Ͳ nu se apelează în predare la resurse didactice (filme, animaĠii, modelări) care ar putea facilita,
prin vizualizare, înĠelegerea de către elevi a fenomenelor care au loc la nivel „microscopic”.
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S04_08

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 20%

B: 30%

C: 23%

D: 23%

MI: 34%

Trei sferturi dintre elevii români nu reuúesc să răspundă corect la această întrebare, cauza
principală fiind, cel mai probabil, absenĠa din programa de fizică a noĠiunilor referitoare la structura
materiei úi, implicit, a celor referitoare la efectele pe care le are încălzirea asupra particulelor
componente. Elevii nu au corelat, în acest caz, nici cunoútinĠele dobândite la chimie, cunoútinĠe care
le-ar fi putut permite să răspundă corect. Numărul cel mai mare de răspunsuri (30%) îl înregistrează
varianta B, cei care au făcut această opĠiune considerând în mod eronat că dimensiunile unui metal
se micúorează prin încălzire.
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Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ dilatarea: efectele dilatării termice asupra substanĠelor; structura substanĠelor.
Greúeli procedurale:
Ͳ extragerea de informaĠii din diferite surse.
Rutine didactice:
Ͳ abordarea conceptelor de graniĠă din perspectiva monodisciplinară care conduce la incapacitatea
de a transfera cunoútinĠele dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii;
Ͳ nu se apelează în predare la resurse didactice (filme, animaĠii, modelări) care ar putea facilita,
prin vizualizare, înĠelegerea de către elevi a fenomenelor care au loc la nivel „microscopic”.
S05_03

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 7%

B: 33%

C: 14%

D: 43%

MI: 50%

Peste jumătate dintre elevii români nu cunosc modul în care funcĠionează termometrul cu lichid. Aproximativ 40% din totalul elevilor consideră că alcoolul sau sticla se contractă prin încălzire. Un procent relativ mic (14%) dintre elevii români demonstrează că nu cunosc că funcĠionarea
unui termometru cu alcool se bazează pe faptul că lichidul se dilată mai mult decât sticla.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ

dilatarea: modul de funcĠionare a unui termometru cu lichid; dimensiunile unui solid sau ale
unui lichid se măresc prin încălzire; termeni specifici – contractare/dilatare;

Ͳ

coeficienĠi de dilatare.

Rutine didactice:
Ͳ

nu se apelează în mod obiúnuit la activităĠi focalizate pe exersarea de către elevi a elementelor
care caracterizează abordarea útiinĠifică în studiul fenomenelor fizice;
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Ͳ

lipsa centrării predării pe formularea unor sarcini de lucru sau întrebări pentru elevi care să
declanúeze reflecĠia în timpul realizării sau observării unor experimente, măsurători.

ReflectaĠi!
RevedeĠi precedentele trei întrebări care implică noĠiuni legate de dilatarea substanĠelor (S07_07, S04_08, S05_03). Care sunt distractorii către care s-au îndreptat cei
mai mulĠi elevi?
S01_03

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 14%

B: 18%

C: 34%

D: 30%

MI: 41%

64% dintre elevii români útiu că distanĠa medie intermoleculară este mai mică pentru lichid úi
aleg una din variantele de răspuns C sau D, dar o parte dintre ei nu înĠeleg la ce se referă afirmaĠia
,,mai încet’’ sau ,,mai rapid’’, probabil, deoarece aceste cunoútinĠe nu le sunt prezentate la fizică.
Intuirea răspunsului corect este foarte dificil de realizat. Elevii se pot gândi că particulele de lichid
sunt mai apropiate între ele úi, în consecinĠă, interacĠiunile sunt mai puternice, astfel că un efect ar
putea fi miúcarea mai rapidă úi nicidecum mai înceată a moleculelor, aúa cum se úi întâmplă în
realitate. Aproape o treime dintre elevi (32%) nu cunosc distanĠa medie intermoleculară în diferite
stări de agregare, pentru a putea realiza o comparaĠie între gaz úi lichid.

Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ

fenomene termice: structura substanĠelor în diferite stări de agregare.

Rutine didactice:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

abordarea conceptelor de graniĠă din perspectiva monodisciplinară care conduce la incapacitatea
de a transfera cunoútinĠele dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii;
prezentarea la clasă cu precădere a aspectelor macroscopice care caracterizează substanĠa;
nu se apelează în predare la resurse didactice (filme, animaĠii, modelări) care ar putea facilita,
prin vizualizare, înĠelegerea de către elevi a fenomenelor care au loc la nivel „microscopic”.
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S03_06

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 19%

B: 3%

C: 47%

D: 29%

MI: 47%

Aproximativ jumătate dintre elevii români nu recunosc metalul ca fiind cel mai bun conductor
termic dintre cele enumerate. Cei mai mulĠi dintre elevii care răspund greúit aleg distractorul D,
confundând probabil mecanismul fizic implicat. Ei consideră că dacă plasticul este materialul care
se topeúte cel mai rapid, atunci úi ceara de la capătul acestei tije se va topi prima.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ căldura – conducĠia termică: mecanismul conducĠiei; dependenĠa de natura substanĠei;
Ͳ conceptul de conductivitate ca proprietate măsurabilă a substanĠelor (viteză de propagare a
căldurii).
Greúeli procedurale:
Ͳ formularea unor concluzii în urma observării sau realizării unor experimente.
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Rutine didactice:
Ͳ nu se aplică în mod corespunzător evaluarea iniĠială a elevilor pentru a determina nivelul lor de
cunoútinĠe sau pentru a identifica reprezentările greúite în legătură cu conceptele ce sunt
necesare predării. În consecinĠă, de multe ori, predarea se bazează pe presupunerea că elevii au
cunoútinĠele necesare înĠelegerii noilor concepte, din experienĠa lor cotidiană.
ReflectaĠi!
Aproape 30% dintre elevii români aleg distractorul D. Ce raĠionament credeĠi că i-a
condus către această opĠiune? Ce putem spune despre un elev care a ales distractorul
D comparativ cu unul care a ales A?

S03_13

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: 100° C (egal). Cu o explicaĠie corectă bazată pe faptul că fierberea apei
are loc la o temperatură constantă.

13%

MI de răspunsuri corecte

29%

Cei mai mulĠi dintre elevi (34%) indică o scădere a temperaturii termometrului, fie pentru că au
fost distraúi de folosirea în enunĠ a adverbului „apoi” – care poate induce ideea măsurătorii la un
moment de timp ulterior, în care apa nu mai fierbe, fie pentru că nu au útiut că fierberea are loc la
temperatură constantă. Ultima cauză stă probabil úi la baza celor 20% dintre răspunsurile care
indică o creútere a temperaturii. O parte dintre aceúti elevi útiu probabil că în timpul fierberii
(evaporării) lichidul absoarbe căldură din exterior. Procentelor de mai sus li se adaugă 16% pentru
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elevii care indică temperatura corectă, dar fie nu îúi argumentează deloc răspunsul, fie o fac în mod
eronat úi 17% pentru elevii care au dat alte răspunsuri, au omis sau nu au ajuns să răspundă.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ fierberea: fenomenele care se produc în timpul fierberii; vaporizare (evaporare úi fierbere),
temperatura de vaporizare;
Ͳ constanĠa temperaturii în timpul fierberii.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi experimentale care presupun un demers de investigaĠie útiinĠifică în
studiul fenomenelor fizice;
Ͳ nu se folosesc modele în activitatea de predare pentru a facilita vizualizarea de către elevi a
fenomenelor care se produc în interiorul substanĠei, la nivel „microscopic”.
ReflectaĠi!
Cum explicaĠi că o treime dintre elevi indică o scădere a temperaturii?
De ce credeĠi că 20% dintre elevi indică o creútere a temperaturii?

S05_08
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Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: Toate cele trei soluĠii propuse pot fi corecte, în funcĠie de explicaĠia
furnizată.

21%

MI de răspunsuri corecte

25%

Aproape 75% dintre elevii români fie nu oferă nicio explicaĠie pentru varianta bifată, răspunsul
lor neputând fi astfel validat drept corect, fie oferă explicaĠii eronate. 41% din totalul elevilor afirmă
că masa gheĠii este mai mare, în timp ce un procent mic (12%) consideră că masa scade. În ambele
cazuri, elevii ori nu îúi motivează răspunsul, ori aduc justificări greúite. De remarcat că niciunul
dintre elevii români nu justifică în mod corect o eventuală modificare a masei. O altă parte dintre
elevi (19%) acceptă că masa nu se modifică în procesul de îngheĠare a apei, dar nu pot oferi o
explicaĠie în acest sens. Categoriei elevilor care nu au abilităĠile necesare formulării unei explicaĠii
în scris (deúi ei ar avea o justificare pentru varianta bifată), i se adaugă cea a elevilor care nu au
clare noĠiunile de conservare a masei.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ schimbarea stării de agregare – topirea/solidificarea: conservarea masei la schimbarea stării de
agregare.
Greúeli procedurale:
Ͳ comunicarea în scris a explicaĠiilor.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi care solicită argumentarea în scris a rezultatelor;
Ͳ lipsa obiúnuinĠei de a ieúi din sfera noĠiunilor/ legilor de conservare în condiĠii ideale úi
adaptarea la situaĠii reale.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că niciun elev român nu alege úi nu justifică în mod corect o masă mai
mică sau mai mare decât cea introdusă în congelator?
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S03_14

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: include fie o definire a problemei referitoare la determinarea efectului
sării dizolvate asupra îngheĠului (punct/ temperatură, viteză) apei sau o concluzie bazată
pe cunoútinĠe útiinĠifice a priori ori din practică.

51%

MI de răspunsuri corecte

30%

Aproape jumătate dintre elevi (49%) nu oferă un răspuns corect la întrebarea formulată în cerinĠa
itemului. O posibilă explicaĠie ar fi că, în conformitate cu programa de fizică pentru gimnaziu, variaĠia
temperaturii de solidificare a unei substanĠe în funcĠie de diverúi factori (puritate, presiune etc.) nu se
studiază, astfel că elevii nu au putut probabil realiza transferul de cunoútinĠe din viaĠa de zi cu zi în
domeniul útiinĠific. Cel mai mare procent dintre elevii români (28%) nu răspund deloc, pentru că,
probabil, fie nu au înĠeles scopul experimentului, fie nu au fost capabili să formuleze explicaĠia în
scris. Lor li se adaugă cei 12% dintre elevi care au dat răspunsuri ilizibile sau total eronate. O mică
parte a elevilor (aproape 5% din total) înĠeleg experimentul, dar fie cunoútinĠele lor a priori sunt
greúite (aceúti elevi consideră că apa sărată îngheaĠă la o temperatură mai ridicată decât apa pură), fie
ei extrapolează dincolo de condiĠii (apa sărată nu îngheaĠă niciodată).
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ topirea/solidificarea: efectul sării asupra punctului de îngheĠ al apei.
Greúeli procedurale:
Ͳ formularea/identificarea problemei de investigat;
Ͳ comunicarea în scris a explicaĠiilor.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de învăĠare bazate pe demersul de investigaĠie útiinĠifică în studiul
fenomenelor fizice;
Ͳ neglijarea (trecerea în plan secund) formării sau dezvoltării la elevi a unor abilităĠi de prelucrare
a informaĠiilor obĠinute prin lectură úi de utilizare a unui limbaj adecvat contextelor variate.
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CONCLUZII
Rezultatele elevilor români pentru itemii incluúi în categoria Fenomene termice se situează în
general sub media internaĠională, excepĠia constituind-o itemul S03_14, unde punctajul este peste
medie úi itemul S03_06, la care punctajul este egal cu media internaĠională.
Principalele probleme se referă la modificările proprietăĠilor macroscopice ale substanĠei la
dilatarea termică, la schimbarea stării de agregare úi la structura microscopică. Primii trei itemi din
categoria Fenomene termice relevă faptul că aproximativ 30% dintre elevii români nu útiu că
majoritatea solidelor/lichidelor îúi măresc volumul prin încălzire. Având în vedere ponderea foarte
mică alocată studiului structurii materiei în orele de fizică, este justificat procentajul mic al
răspunsurilor corecte la itemii care testează aceste noĠiuni.
5.1.1.3. Electricitate úi magnetism
S04_09

Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: Se referă la poli opuúi (NS sau SN) pentru întrebarea 1 úi la poli de
acelaúi fel (NN sau SS) pentru întrebarea 2. (Atragerea sau respingerea poate să fie sau nu
menĠionată.)

43%

MI de răspunsuri corecte

23%
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Răspuns parĠial corect (răspund corect doar la una din întrebări): Se referă la poli opuúi
(NS sau SN) pentru întrebarea 1 sau la poli de acelaúi fel (NN sau SS) pentru întrebarea 2.
(Atragerea sau respingerea poate să fie sau nu menĠionată.)

3%

Răspuns parĠial corect: MenĠionează atracĠia úi/sau respingerea, dar nu explică de ce.

9%

Răspunsurile greúite úi majoritatea celor parĠial corecte relevă faptul că aproximativ 50% dintre
elevii români nu cunosc noĠiunea de pol magnetic. Dintre aceútia, o mică parte (5%) încearcă o
analogie cu interacĠiunea electrostatică, menĠionând magneĠi cu feĠe pozitive/negative. 16% dintre
elevi nu răspund deloc la întrebare úi încă 22% dau răspunsuri total greúite. Majoritatea
răspunsurilor parĠial corecte úi un mic procent din cele greúite indică úi dificultăĠile elevilor în
a-úi justifica afirmaĠiile.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ magneĠi, interacĠiuni magnetice: poli magnetici.
Greúeli procedurale:
Ͳ comunicarea în scris a explicaĠiilor.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa obiúnuinĠei de a argumenta în scris rezultatele;
Ͳ utilizarea unor metode expozitive în predare fără a antrena elevii în activităĠi de învăĠare
autentice mai ales în situaĠia în care profesorul consideră că noĠiunile, cum ar fi interacĠiunile
magnetice, sunt simple sau cunoscute de către elevi din experienĠa cotidiană; nu se facilitează
observarea dirijată a experimentelor;
Ͳ nu se aplică în mod corespunzător instrumente de evaluare iniĠială pentru a determina nivelul de
cunoútinĠe al elevilor sau pentru a identifica reprezentările greúite în legătură cu conceptele pe
care se bazează predarea.
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S03_04

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: 8

43%

MI de răspunsuri corecte

44%

Majoritatea elevilor care dau un răspuns greúit (41% din total) indică cifra 6. Aceasta evidenĠiază
faptul că ei nu cunosc dependenĠa dintre tensiunea electrică úi intensitatea curentului electric
corespunzător úi că au încercat să deducă rezultatul în baza unor corelaĠii matematice. De menĠionat
totuúi că un raĠionament matematic corect ar fi condus tot la cifra 8. Un procent de 16% dintre elevi
dau alte răspunsuri incorecte sau omit să răspundă.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ legea lui Ohm: relaĠia de directă proporĠionalitate dintre tensiune úi intensitatea curentului
electric.
Greúeli procedurale:
Ͳ deducerea unei valori folosind termenii unui úir care respectă o relaĠie de proporĠionalitate.
Rutine didactice:
Ͳ folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodisciplinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea elevilor de a realiza transferuri între discipline (matematică – fizică).
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ReflectaĠi!
Care credeĠi că este cauza pentru care elevii nu încearcă să aplice legea lui Ohm úi
indică răspunsul 6?

S04_07


Domeniul cognitiv: Aplicare
Răspuns corect: include una din menĠiunile: i) un circuit paralel are mai mult decât o cale
de trecere a curentului, iar dacă una este închisă, cealaltă va funcĠiona sau ii) dacă un corp
de iluminat nu funcĠionează, celelalte vor funcĠiona.

28%

MI de răspunsuri corecte

18%

Peste o treime dintre elevi (37%) indică o soluĠie greúită, iar un procent asemănător (34%) nu
răspund deloc la acest item. Exceptând categoria elevilor care au probleme în a-úi exprima ideile în
scris, rezultatele de mai sus sugerează că majoritatea elevilor nu stăpânesc semnificaĠia noĠiunii de
grupare (serie sau paralel) a consumatorilor, neputând, în consecinĠă, să distingă avantajele sau
dezavantajele fiecăreia dintre ele.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ gruparea becurilor în serie vs. gruparea în paralel.
Greúeli procedurale:
Ͳ comunicarea în scris a explicaĠiilor;
Ͳ formularea unor concluzii în urma observării sau realizării unor experimente.
Rutine didactice:
Ͳ lipsa centrării pe activităĠi care să solicite elevilor exprimarea úi susĠinerea unor argumente,
comunicarea în diverse forme;
Ͳ insuficienta asumare a rolului cadrului didactic de facilitator al învăĠării, manifestată prin lipsa
sprijinului acordat elevilor de a observa efecte, experimente folosind întrebări ajutătoare care să
declanúeze reflecĠia elevilor în legătură cu cauzalitatea celor observate.
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S01_04

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 3%

B: 41%

C: 29%

D: 27%

MI: 37%

Cei mai mulĠi dintre elevii români (41%) au ales distractorul B, identificând corect că fierul
(cuiul) este conductor electric, dar nu au realizat faptul că firul conectat la baterie este izolat úi/ sau nu
cunosc mecanismul de producere a curentului electric. Acest distractor este ales úi de 40% dintre elevi
la nivel internaĠional. PuĠin peste un sfert dintre elevii români aleg distractorul D, aceútia identificând
rolul izolatorului electric, dar necunoscând efectul magnetic al câmpului electric.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ conductori, izolatori: rolul unui fir (conductor) izolat în circuit;
Ͳ efectele curentului electric: efectul magnetic al câmpului electric.
Greúeli procedurale:
Ͳ lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia;
Ͳ formularea unor concluzii în urma observării sau realizării unor experimente;
Ͳ realizarea de analogii cu fenomenele/ procesele cunoscute, familiare;
Ͳ stabilirea relaĠiilor de cauzalitate în cadrul fenomenelor fizice.
Rutine didactice:
Ͳ insuficienta asumare a rolului cadrului didactic de facilitator al învăĠării, manifestată prin lipsa
sprijinului acordat elevilor de a observa efecte, experimente folosind întrebări ajutătoare care să
declanúeze reflecĠia elevilor în legătură cu cauzalitatea celor observate.
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ReflectaĠi!
Ce credeĠi că i-a determinat pe cei mai mulĠi dintre elevi să aleagă distractorul B?
Este oare această greúeală mai gravă decât cea făcută prin alegerea răspunsului D?
JustificaĠi afirmaĠiile!

5.1.1.4. Optică
S02_07

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 14%

B: 17%

C: 47%

D: 19%

MI: 48%

Chiar dacă programa de fizică nu prevede abordarea subiectului referitor la culoarea corpurilor,
47% dintre elevii români recunosc rezultatul fenomenului de reflexie (deúi fenomenul fizic este
mult mai complex în realitate), probabil intuind sau corelând noĠiunile de fizică cu cele de biologie.
14% dintre elevi încearcă să justifice culoarea, folosind razele care trec prin obiect, iar 17% pe
cele absorbite. O posibilă explicaĠie a alegerii acestei variante de răspuns poate să se refere la faptul
că se consideră că „absorbìia” este o caracteristică a corpului opac, mărul fiind un corp opac. 19%
dintre elevi nu cunosc modul în care se propagă razele de lumină (rectiliniu).
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ fenomene optice: percepĠia obiectelor úi a culorii; propagarea razelor de lumină (rectilinie);
absorbĠia vs. reflexia luminii.
Rutine didactice:
Ͳ limitarea la informaĠiile din manual úi lipsa focalizării proiectării didactice pe teme sau
conĠinuturi în legătură cu cotidianul, chiar dacă acestea nu sunt menĠionate explicit în programa
de fizică.
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ReflectaĠi!
Ce alte conĠinuturi care se referă la fenomene optice vi se par importante pentru un
test similar?

5.1.1.5. Fenomene acustice
S03_05

Domeniul cognitiv: Aplicare

A: 16%

B: 3%

C: 68%

D: 11%

MI: 65%

Dintre cei aproximativ 32% de elevi care nu răspund corect la acest item, aproximativ jumătate
aleg varianta A, fie necunoscând modul de propagare a sunetului, fie extrapolând úi gândindu-se că
inexistenĠa atmosferei pe Lună se datorează atracĠiei gravitaĠionale mult mai mici. 11% din totalul
elevilor cred că munĠii nu pot ,,reflecta’’ sunetul. Probabil, le atribuie munĠilor de pe Lună
proprietăĠi de ,,absorbĠie’’.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ propagarea sunetului: mecanismul de propagare.
Rutine didactice:
Ͳ nefolosirea unor resurse pentru modelarea propagării vibraĠiilor, pentru înĠelegerea mecanismului de propagare, a condiĠiilor necesare propagării vibraĠiilor, lipsa analogiilor.
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S07_08

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 11%

B: 34%

C: 49%

D: 5%

MI: 36%

Aproape jumătate dintre elevii români (49%) nu observă faptul că înălĠimea sunetului depinde
doar de caracteristicile sursei, nu úi de modul în care aceasta este stimulată din exterior, dar indică
în mod corect creúterea volumului. Termenul de ton nu este folosit în programa úcolară úi de aceea,
probabil, majoritatea elevilor au ales varianta C, presupunând că există o corelaĠie între ton úi
volum. O parte dintre elevi (16%) nu găsesc o legătură între forĠa cu care este ciupită coarda úi
volumul sunetului emis. Probabil nu realizează corelaĠia dintre volumul sunetului úi intensitatea
acestuia prin intermediul amplitudinii, ca efect al forĠei perturbatoare.

Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ percepĠia sunetului: proprietăĠile sunetului; legătura dintre tonalitate úi înălĠimea sunetului;
factorii care determină înălĠimea sunetului.
Rutine didactice:
Ͳ nefolosirea unor resurse pentru modelarea propagării vibraĠiilor, pentru observarea legăturii
între cauza úi efectul unor fenomene, procese;
Ͳ lipsa analogiilor în activitatea de predare.
ReflectaĠi!
Ce greúeală face un elev care alege distractorul C? Vi se pare relevantă întrebarea
pentru conĠinutul studiat?
Dar întrebarea următoare?
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S02_08

Domeniul cognitiv: Cunoaútere

A: 11%

B: 54%

C: 10%

D: 20%

MI: 54%

Deúi subiectul nu este abordat în învăĠământul gimnazial, peste jumătate dintre elevii români
(54%) reuúesc să identifice răspunsul corect, cel mai probabil pe baza analogiilor cu alte conĠinuturi
din programa úcolară. 41% dintre elevi nu corelează valoarea amplitudinii cu cea a energiei, alegând
unul din distractori. 21% din totalul elevilor nu cunosc nici relaĠia dintre amplitudine úi modul în
care percepem sunetele, alegând fie varianta A, fie varianta C de răspuns. 20% dintre elevi, deúi nu
corelează amplitudinea cu energia, recunosc faptul că sunetele de amplitudine înaltă se aud mai tare.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ proprietăĠile undelor sonore: corespondenĠa amplitudine – energie; caracteristicile sunetului úi
ale undelor.
Rutine didactice:
Ͳ limitarea la informaĠiile din manual úi lipsa focalizării pe aspecte sau informaĠii în legătură cu
cotidianul, chiar dacă acestea nu sunt conĠinute explicit în programa de fizică.
CONCLUZII
Deúi două dintre cele trei întrebări din grupajul Fenomene acustice fac referire la concepte care
nu sunt prevăzute în programele úcolare de fizică pentru clasele a VI-a, a VII-a úi a VIII-a,
rezultatele elevilor români se situează la acest capitol în jurul mediei internaĠionale. De remarcat
faptul că doi dintre aceúti itemi înregistrează printre cele mai mari procentaje corecte la fizică.
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5.1.1.6. Mecanica fluidelor
S05_02


Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: SuprafaĠa, aproximativ orizontală, indicată în ambele braĠe, între limite
permise.

36%

MI de răspunsuri corecte

34%

Analiza răspunsurilor oferite de către elevi pentru acest item arată că în 20% din cazuri elevii
consideră că suprafaĠa lichidului va rămâne paralelă cu fundul vasului, după înclinarea acestuia,
neútiind cum se comportă suprafaĠa liberă (deúi toate experienĠele din activitatea curentă le-ar indica
o cu totul altă configuraĠie). Pe lângă cei 36% dintre elevi care răspund corect, mai există un
procent de 14% care figurează corect suprafaĠa liberă a lichidului (paralel cu solul), dar uită să
deseneze nivelul într-unul din braĠe sau îl figurează la înălĠimi diferite faĠă de sol. Peste un sfert
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dintre elevi (26%) fie nu răspund, fie au opinii mult depărtate de realitate, ceea ce ar indica o
neînĠelegere totală a principiului vaselor comunicante.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ principiul fundamental al hidrostaticii: principiul vaselor comunicante; suprafaĠa liberă a unui
lichid – modul în care se comportă úi de cine este determinată; forma lichidelor în repaus.
Greúeli procedurale:
Ͳ realizarea unor desene schematice;
Ͳ formularea observaĠiilor asupra unor experimente, procese urmărite sau realizate.
Rutine didactice
Ͳ nu se apelează la tehnici reflexive de învăĠare prin formularea unor întrebări care să-i sprijine pe
elevi în a identifica cauzalitatea în cadrul unor fenomene, procese, în formularea concluziilor,
observaĠiilor.
ReflectaĠi!
De ce credeĠi că o parte dintre elevii români figurează suprafaĠa liberă a lichidului
paralelă cu fundul vasului înclinat deúi toate experienĠele cotidiene le indică altceva?
Ce alte greúeli vi se mai par relevante?
S04_12

Domeniul cognitiv:
RaĠionament

A: 32%

B: 21%

C: 30%

D: 13%

MI: 39%

45% dintre elevi (care aleg variantele de răspuns A sau D) nu cunosc corelaĠia dintre densitatea
lichidelor úi ordinea de dispunere a acestora în vas, ei neavând un concept clar definit al densităĠii.
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Acestora li se adaugă cei 21% dintre elevi care, pe lângă problemele de neînĠelegerea conceptului
de densitate, dovedesc necunoaúterea sau neînĠelegerea legii lui Arhimede. Elevii care aleg
variantele de răspuns greúit ar putea avea probleme úi cu semnificaĠia expresiilor ,,mai dens” sau
„mai puĠin dens”.

Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ presiunea, presiunea în fluide (presiunea atmosferică, hidrostatică): densitatea úi consecinĠele
acesteia pentru lichide úi pentru sisteme solid-lichid sau lichid-lichid;
Ͳ legea lui Arhimede, aplicaĠii: fenomenul de plutire a corpurilor în fluide (în câmp gravitaĠional).
Greúeli procedurale:
Ͳ lecturarea informaĠională a textelor útiinĠifice;
Ͳ formularea concluziilor în urma observării unor experimente.
Rutine didactice:
- lipsa obiúnuinĠei de a contextualiza învăĠarea;
Ͳ dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale, în dauna învăĠării empirice din cotidian;
Ͳ insuficienta asumare a roluluicadrului didactic de facilitator al învăĠării, manifestată prin lipsa
sprijinului acordat elevilor în a observa efecte, experimente, prin folosirea de întrebări ajutătoare
care să declanúeze reflecĠia elevilor în legătură cu cauzalitatea celor observate;
Ͳ lipsa focalizării pe utilizarea metodelor reflexive în activităĠile de învăĠare.

5.1.2. UN ALT TIP DE ANALIZĂ A ITEMILOR
5.1.2.1. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de răspunsuri corecte
Categoriile folosite pentru clasificarea itemilor TIMSS din secĠiunea anterioară s-au referit la
conĠinut. În această secĠiune, vom încerca să grupăm itemii după alte criterii, bazate pe statistica
rezultatelor înregistrate. Vom prezenta itemii la care elevii români au un procentaj mare de
răspunsuri corecte, pe cei la care procentajul este mic, itemii la care există un număr mare de elevi
care nu răspund deloc úi, de asemenea, itemii cu alegere multiplă, în care apar procentaje mari
pentru distractori.
Vom face în continuare o clasificare a itemilor TIMSS în funcĠie de procentajul de răspunsuri
corecte ale elevilor români. Suntem interesaĠi de tipurile de itemi la care se înregistrează cele mai
mari procentaje de răspunsuri corecte (peste 50% sau în apropiere de 50%), dar úi de tipurile de
itemi la care se înregistrează cele mai mici procentaje de răspunsuri corecte (sub 25%).
Tabelul următor prezintă enunĠurile itemilor la care au răspuns corect cei mai mulĠi dintre elevii
români, precum úi procentajele de răspunsuri corecte ale elevilor români úi media internaĠională
(MI), în fiecare caz în parte.
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Răspund
corect

MI

S07_06

80%

78%

S03_05

68%

65%

EnunĠul itemului cu procentaj mare al răspunsurilor corecte
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Răspund
corect

MI

S02_08

54%

54%

S03_14

51%

30%

EnunĠul itemului cu procentaj mare al răspunsurilor corecte
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Răspund
corect

MI

S03_06

47%

47%

S02_07

47%

48%

EnunĠul itemului cu procentaj mare al răspunsurilor corecte
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EnunĠul itemului cu procentaj mare al răspunsurilor corecte
S04_11 – punctul A.

Răspund
corect

MI

47%

36%

Din cei 25 de itemi de fizică (numărând separat subpunctele celor 22 de itemi încadraĠi în
această diciplină), la doar 4 procentul răspunsurilor corecte ale elevilor români este peste 50%. Lor
li se adaugă încă 3 itemi pentru care răspunsurile corecte sunt între 45% úi 50%. Primii 3 itemi în
această clasificare sunt cu alegere multiplă, cel de-al patrulea fiind cu răspuns construit. SituaĠia
este asemănătoare úi pentru următorii itemi în ierarhie. Se poate concluziona că, în general, elevii
români răspund corect cu precădere la itemii cu alegere multiplă.
Procentajul cel mai mare îl înregistrează itemul referitor la lucru mecanic, item la care cei mai
mulĠi dintre elevi (inclusiv la nivel internaĠional) reuúesc să facă legătura dintre definiĠia oferită în
text (sau cunoscută) úi situaĠii reale. Între cei 4 itemi cu procent mare de răspunsuri corecte,
remarcăm 2 care se referă la fenomene acustice (dintr-un total de 3), capitol căruia îi este alocat un
spaĠiu mic prin programa úcolară, dar care se pare că este atractiv úi la îndemână pentru elevi. Cel
de-al patrulea item din tabelul de mai sus aparĠine capitolului de fenomene termice, iar conĠinutul
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este foarte potrivit experienĠelor din viaĠa cotidiană a elevilor români (mare úi lacuri sărate în climă
temperat-continentală, gheaĠă/zăpadă pe úosele etc.), prin aceasta justificându-se úi diferenĠa faĠă de
media internaĠională. Cu procente corecte, imediat sub jumătate, mai întâlnim încă trei itemi: unul
referitor la fenomene termice, unul de optică (singurul din testele TIMSS 2007) úi unul legat de
mărimi fizice. Niciunul din itemii de electromagnetism sau mecanica fluidelor nu a înregistrat peste
45% răspunsuri corecte.
În următorul tabel sunt prezentaĠi itemii de fizică, având cele mai puĠine răspunsuri corecte,
aranjaĠi în ordine crescătoare după procentul de răspunsuri corecte.

Codul úi enunìul itemului cu procentaj mic al răspunsurilor corecte
S04_11 – punctul B.

Codul úi enunìul itemului cu procentaj mic al răspunsurilor corecte

MI – media la nivel internaĠional a procentului de răspunsuri corecte.

51
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Răspund
corect

MI51

3%

7%

Răspund
corect

MI

S03_13

13%

29%

S02_15 – punctul B.

19%

12%
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Răspund
corect

MI

S05_08

21%

25%

S04_08

23%

34%

Codul úi enunìul itemului cu procentaj mic al răspunsurilor corecte
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Trei din totalul itemilor de fizică înregistrează sub 20% răspunsuri corecte din partea elevilor
români. Acestora li se adaugă încă 2 itemi pentru care procentul este cuprins între 20% úi 25%. Din
aceúti 5 itemi enumeraĠi, primii patru în ierarhie sunt cu răspuns construit. Cel de-al cincilea
(S04_08), care este cu alegere multiplă, se referă la conĠinuturi care nu apar în programa úcolară de
fizică, astfel justificându-se, într-un fel, procentul mic de răspunsuri corecte. Se poate afirma că
itemii care îi pun în dificultate pe elevii români sunt cei cu răspuns construit. Acest lucru va fi
confirmat úi de clasificarea următoare.
Din punct de vedere al conĠinutului, itemii enumeraĠi vizează fie mecanica, fie fenomenele
termice. S-a constatat dificultatea elevilor de a rezolva itemi din ultima categorie atunci când
conĠinutul vizat face referire la schimbarea stării de agregare.

ReflectaĠi!
PriviĠi din nou datele statistice din tabelul de mai sus úi gândiĠi-vă la activitatea
dumneavoastră didactică. În ce măsură propuneĠi la clasă probleme formulate în
context cotidian?
5.1.2.2. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de nonrăspunsuri
Analiza itemilor TIMSS după procentajul de nonrăspunsuri ne furnizează, de asemenea,
informaĠii importante despre dificultăĠile elevilor români. Ne-am putea aútepta ca acest procentaj să
fie mai mare la ultimii itemi din fiecare caiet de test, având în vedere obligativitatea elevilor de a
parcurge în ordine itemii. Este important să menĠionăm faptul că datele statistice fac distincĠie între
situaĠia în care un elev nu încearcă să răspundă la o problemă – lăsând necompletat itemul respectiv
úi trecând mai departe, úi situaĠia în care un elev nu ajunge, din motive de timp, să abordeze o
anumită problemă.
Vom analiza cu precădere prima categorie de nonrăspunsuri, în tabelul următor fiind trecute
doar procentele elevilor care au omis să răspundă la item, dar au rezolvat alĠi itemi după cel
menĠionat. Am inclus acei itemi la care procentajul de nonrăspunsuri (prin omisiune) ale elevilor
români este de cel puĠin 30% sau apropiat. În prima coloană este menĠionat enunĠul itemului,
următoarele coloane conĠinând procentajul de nonrăspunsuri ale elevilor români úi, respectiv, media
internaĠională de nonrăspunsuri prin omisiune.
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Codul úi enunìul itemului cu procentaj mare de nonrăspunsuri

Omit

MI

S04_11 – punctul B.

44%

32%

S04_07

34%

30%
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Codul úi enunìul itemului cu procentaj mare de nonrăspunsuri

Omit

MI

S04_11 – punctul A.

33%

24%
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Codul úi enunìul itemului cu procentaj mare de nonrăspunsuri

Omit

MI

S02_15 – punctul A.

29%

23%

S03_14

28%

21%
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Aúa cum am anticipat, toĠi itemii cuprinúi în tabel sunt itemi cu răspuns construit. De fiecare
dată, procentajul de nonrăspunsuri al elevilor români este cu cel puĠin 5 unităĠi mai mare decât
media internaĠională, în două dintre cazuri fiind cu un ordin de mărime peste (de 10%-12%). Cu o
excepĠie (S02_15 – punctul A), toĠii itemii cer un răspuns construit extins. Din analiza tuturor
itemilor de fizică se vede că, în majoritatea cazurilor, aproximativ o treime dintre elevii români nu
completează nimic la acest tip de itemi, ei având dificultăĠi foarte mari în a-úi justifica opiniile sau a
formula explicaĠii în scris. Prin comparaĠie, procentele de nonrăspunsuri în cazul itemilor cu alegere
multiplă sunt foarte mici (de regulă sub 5%).
Itemii de mai sus aparĠin unor categorii variate de conĠinuturi, fără a se evidenĠia vreunul în
mod deosebit. Procentul mare de nonrăspunsuri este legat de greúeala procedurală menĠionată úi de
rutina didactică corespunzătoare: lipsa obiúnuinĠei de argumentare în scris.

ReflectaĠi!
PriviĠi din nou datele statistice din tabelul de mai sus úi gândiĠi-vă la activitatea
dumneavoastră didactică. PropuneĠi, de regulă, la clasă, probleme în care elevii
trebuie să formuleze explicaĠii în scris?

5.1.2.3. Analiza itemilor în funcĠie de procentajele pe distractori
Vom analiza acum itemii cu răspuns la alegere, în care unul sau mai mulĠi distractori au un
procentaj de răspunsuri foarte mare. Aceúti itemi ne pot da o imagine mai clară asupra greúelilor
tipice pe care le fac elevii români.
În tabelul următor, am inclus itemii cu răspuns la alegere pentru care procentajul de alegeri al
unui distractor este mai mare de 30%.
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Codul úi enunìul itemului cu procentaj mare pe un distractor52

Distractor
%

Răspuns
corect %

S03_11

A: 49%

B: 34%

S07_08

C: 49%

B: 34%


52
Una din variantele greúite.
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Codul úi enunìul itemului cu procentaj mare pe un distractor52

Distractor
%

Răspuns
corect %

S01_04

B: 41%

C: 29%

S05_03

B: 33%

D: 43%
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Codul úi enunìul itemului cu procentaj mare pe un distractor52

Distractor
%

Răspuns
corect %

S04_12

A: 32%

C: 30%

În categoria analizată se încadrează 5 itemi din totalul celor 25 analizaĠi. Pentru 3 dintre aceútia,
procentajul pe unul din distractori are valori cuprinse între 40% úi 50%, iar pentru ceilalĠi doi în
jurul valorii de 32%. Cu o excepĠie (itemul S05_03), toĠi itemii prezentaĠi înregistrează un procent
mai mare de răspunsuri pentru distractorul indicat în tabel, decât pentru varianta corectă.
Din punct de vedere al conĠinutului, itemii sunt foarte variaĠi, indicând probleme specifice care
Ġin de o anumită temă din capitole diferite ale fizicii. Procentul mare al primilor doi itemi din listă
poate fi justificat prin tratarea superficială a temelor vizate – având, probabil, drept cauză modul în
care acestea sunt cerute de programa úcolară de fizică în vigoare: conĠinutul facultativ pentru
reprezentări grafice úi ponderea foarte mică pentru studiul fenomenelor acustice, unde nu se
abordează proprietăĠile vizate de itemul S07_08. Următorii itemi indică, aúa cum am menĠionat,
predarea defectuoasă a unor conĠinuturi din diferite capitole. De aminitit că printre cei 25 de itemi
de fizică sunt 3 întrebări care vizează prin distractori noĠiuni legate de dilatarea substanĠelor (pe
lângă S05_03 úi S07_07, S04_08). Aúa cum am menĠionat în prima secĠiune a acestui capitol,
procentul în care sunt aleúi distractorii la toĠi aceúti 3 itemi relevă, printre altele, faptul că
aproximativ 30% dintre elevii români nu cunosc faptul că majoritatea solidelor/lichidelor îúi măresc
volumul prin încălzire.
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5.2. CONCLUZII ALE ANALIZELOR TIMSS

Clasificările úi analizele prezentate în secĠiunea anterioară au evidenĠiat o serie de greúeli tipice
făcute de elevii români în rezolvarea itemilor din testele TIMSS.
Există diverse tipuri de greúeli tipice. Acestea sunt clasificate în greúeli conceptuale –
cunoútinĠe factuale care nu au fost însuúite în procesul învăĠării, úi greúeli procedurale – cunoútinĠe
procedurale care nu reprezintă o achiziĠie a învăĠării, dar care o pot influenĠa.
În secĠiunile următoare, prezentăm sintetic tipurile de greúeli (conceptuale sau procedurale)
identificate. De fiecare dată, am inclus úi câte un exemplu de item ale cărui rezultate statistice
conduc la identificarea greúelii respective.
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Categoria

5.2.1. GREùELI CONCEPTUALE ùI GREùELI PROCEDURALE – O SINTEZĂ

Greúeli conceptuale

Greúeli procedurale
Ͳ

S04_11 punctul A
53%

interpretarea datelor
experimentale

MECANICĂ

Ͳ

determinarea masei
corpurilor: metode pentru
determinarea masei

Exemplu de item în care apare această greúeală

% de elevi
care fac
această
greúeală

Răspuns corect: 47%
Grupele A úi D au măsurat masa cutiei cu lichid, în
timp ce grupele B úi C masa cutiei fără lichid.

Ͳ

efectele scufundării
unei cutii goale cu
orificiul vertical în jos

Ͳ

S04_11 – punctul B
96%

interpretarea datelor
experimentale

MECANICĂ

Ͳ

determinarea volumului:
metode pentru determinarea
volumului


Răspuns corect: 3%
Grupa B măsoară volumul exterior al cutiei, iar grupa
C determină volumul pereĠilor vasului.
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densitatea:
caracteristica
substanìelor; ordinul
de mărime pentru
densitatea metalelor

MECANICĂ

Ͳ

Ͳ

determinarea densităìii:
includerea unor condiìii
suplimentare – volumul
interior, masa fluidului
conìinut

Ͳ

transformări ale unităĠilor de
măsură

Ͳ

interpretarea datelor
experimentale

S04_11 – punctul C
B: 24%
A: 19%
D: 13%

Răspuns corect: C – 32%
Ͳ

sistemul de referinĠă;

Ͳ

poziĠia unui corp faĠă
de un sistem de
referinĠă

Ͳ

starea de repaus çi
constanìa coordonatei
de poziìie faìă de
sistemul de referinìă
ales

Ͳ

Ͳ

interpretarea reprezentărilor S03_11
grafice ale mărimilor fizice
studiate

A: 49%
C: 10%

reprezentarea grafică a
variaĠiei unor mărimi fizice
date: reprezentarea unei legi
fizice sub formă de grafic,
reprezentarea unei
dependenìe între mărimi
fizice

D: 4%


Răspuns corect: B – 34%
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mecanisme simple:
(pârghia): elementele
unei pârghii într-o
situaĠie reală

Ͳ

interpretarea elementelor
unei reprezentări schematice

S02_15 – punctul A
59%

MECANICĂ

Ͳ

Răspuns corect: 27%
Arată corespondenĠa corectă cu cele trei părĠi ale
pârghiei după cum se arată mai jos:
Diagrama Ioanei – Pârghii egiptene
Efort – Trasul în jos de către muncitor
Încărcare – bloc de piatră (piatră)
Punct de sprijin – trunchi de copac (copac)
BraĠul pârghiei – bârnă de lemn (lemn)
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mecanisme simple
(pârghia): elementele
unei pârghii într-o
situaĠie reală

Ͳ
Ͳ

transformarea mesajului text
în mesaj simbolic sau invers

S 02_15 – punctul B
81%

operarea cu rapoarte úi
proporĠii

MECANICĂ

Ͳ

Răspuns corect: 19%
1000 Newtoni.
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Ͳ

MECANICĂ

Ͳ

lucru mecanic:
Ͳ
definiìie, condiĠiile în
care se efectuează lucru
mecanic

interpretarea unei definiìii S07_06
formulate nefamiliar

B: 9%
A: 8%
D: 3%

stare de repaus vs.
stare de miçcare a
corpurilor

Răspuns corect: C – 80%

FENOMENE TERMICE

Ͳ

dilatarea: efectele
dilatării termice
asupra substanìelor;
structura substanìelor.

Ͳ

realizarea (observarea)
experimentelor pentru
punerea în evidenĠă a
efectelor încălzirii.

S07_07
B: 26%
C: 22%
D: 18%

Răspuns corect: A – 32%
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Ͳ

dilatarea: efectele
dilatării termice
asupra substanĠelor;
structura substanĠelor.

Ͳ

extragerea de informaĠii din S04_08
diferite surse.

B: 30%
C: 23%

FENOMENE TERMICE

A: 20%

Răspuns corect: D – 23%
Ͳ

Ͳ

dilatarea: modul de
funcìionare a unui
termometru cu lichid;
dimensiunile unui solid
sau ale unui lichid se
măresc prin încălzire;
termeni specifici –
contractare /dilatare
coeficienĠi de dilatare

S05_03
B: 33%
C: 14%
A: 7%

Răspuns corect: D – 43%
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FENOMENE TERMICE

Ͳ

S01_03

fenomene termice:
structura substanĠelor în
diferite stări de
agregare

D: 30%
B: 18%
A: 14%

Răspuns corect: C – 34%
Ͳ

Ͳ

căldura – conducĠia
termică: mecanismul
conducĠiei;
dependenĠa de natura
substanĠei

Ͳ

formularea unor concluzii în
urma observării sau
realizării unor experimente

S03_06
D: 29%
A: 19%
B: 3%

conceptul de conductivitate ca proprietate
măsurabilă a substanĠelor (viteza de propagare a căldurii)

Răspuns corect: C – 47%
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FENOMENE TERMICE

Ͳ

Ͳ

Ͳ

S03_13

fierberea: fenomenele
care se produc în
timpul fierberii;
vaporizare (evaporare
úi fierbere),
temperatura de
vaporizare

54%

constanĠa temperaturii
în timpul fierberii

schimbarea stării de
agregare – topirea/
solidificarea: conservarea masei la
schimbarea stării de
agregare

Ͳ

comunicarea în scris a
explicaìiilor

Răspuns corect: 13%
100° C (egal). Cu o explicaĠie corectă bazată pe faptul că
fierberea apei are loc la o temperatură constantă.
S05_08
73%

Răspuns corect: 21%
Toate cele trei soluĠii propuse pot fi corecte, în funcĠie
de explicaĠia furnizată.
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FENOMENE TERMICE

Ͳ

topirea/solidificarea:
efectul sării asupra
punctului de îngheĠ al
apei

Ͳ
Ͳ

formularea/identificarea
problemei de investigat

S03_14
49%

comunicarea în scris a
explicaĠiilor

Răspuns corect: 51%
Include fie o definire a problemei referitoare la
determinarea efectului sării dizolvate asupra îngheĠului
(punct/ temperatură, viteză) apei, fie o concluzie bazată
pe cunoútinĠe útiinĠifice apriori ori din practică.
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ELECTRICITATE ùI MAGNETISM

Ͳ

magneĠi, interacĠiuni
magnetice: poli
magnetici

Ͳ

comunicarea în scris a
explicaĠiilor

S04_09
47%

Răspuns corect: 43%
Se referă la poli opuúi (NS sau SN) pentru întrebarea 1
úi la poli de acelaúi fel (NN sau SS) pentru întrebarea 2.
(Atragerea, respectiv respingerea poate să fie sau nu
menĠionată.)
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ELECTRICITATE ùI MAGNETISM

Ͳ legea lui Ohm: relaĠia
de directă
proporĠionalitate între
tensiune úi intensitatea
curentului electric

S03_04
Ͳ deducerea unei valori
folosind termenii unui úir care
respectă o relaĠie de
proporĠionalitate

56%

Răspuns corect: 43%
Completează, în coloana Tensiune (VolĠi), valoarea 8.
Ͳ

gruparea becurilor în
serie vs. gruparea în
paralel

Ͳ
Ͳ

comunicarea în scris a expli- S04_07
caĠiilor
formularea unor concluzii în
urma observării sau
realizării unor experimente

Răspuns corect: 28%
Include una din menĠiunile: i) un circuit paralel are mai
mult decât o cale de trecere a curentului, iar dacă una
este închisă, cealaltă va funcĠiona SAU ii) dacă un corp
de iluminat nu funcĠionează, celelalte vor funcĠiona.
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71%

ELECTRICITATE ùI
MAGNETISM

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

OPTICĂ

Ͳ

FENOMENE ACUSTICE

conductori, izolatori:
rolul unui fir
(conductor) izolat în
circuit
efectele curentului
electric: efectul
magnetic al câmpului
electric

Ͳ

fenomene optice:
percepĠia obiectelor úi
a culorii; propagarea
razelor de lumină
(rectilinie); absorbĠia
vs. reflexia luminii

propagarea sunetului:
mecanismul de
propagare

S01_04
lecturarea unui text în
coroborare cu lectura grafică
úi interpretarea acestuia
formularea unor concluzii în
urma observării sau
realizării unor experimente
realizarea de analogii cu
fenomenele/ procesele
cunoscute, familiare
stabilirea relaĠiilor de
cauzalitate în cadrul
fenomenelor fizice
Răspuns corect: C – 29%
S02_07

B: 41%
D: 27%
A: 3%

D: 19%
B: 17%
A: 14%

Răspuns corect: C – 47%
S03_05
A: 16%
D: 11%
B: 3%

Răspuns corect: C – 68%
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Ͳ

percepĠia sunetului:
proprietăĠile sunetului; legătura dintre
tonalitate úi înălĠimea
sunetului; factorii care
determină înălĠimea
sunetului

S07_08
C: 49%
A: 11%
D: 5%

Răspuns corect: B – 34%

Ͳ

proprietăĠile undelor
sonore: corespondenĠa
amplitudine – energie;
caracteristicile sunetului úi ale undelor

S02_08
D: 20%
A: 11%
C: 10%

Răspuns corect: B – 54%
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Ͳ

MECANICA FLUIDELOR

Ͳ

Ͳ

Ͳ

principiul fundamental Ͳ
al hidrostaticii:
principiul vaselor
Ͳ
comunicante
suprafaìa liberă a unui
lichid – modul în care
se comportă çi de cine
este determinată;
forma lichidelor în
repaus

presiunea, presiunea în Ͳ
fluide (atmosferică,
hidrostatică): densiͲ
tatea úi consecinĠele
acesteia pentru lichide
úi pentru sisteme solidlichid sau lichid-lichid
legea lui Arhimede,
aplicaĠii: fenomenul de
plutire a corpurilor în
fluide (în câmp gravitaĠional)

realizarea unor desene
schematice

S05_02
54%

formularea observaĠiilor
asupra unor experimente,
procese urmărite sau
realizate

Răspuns corect: 36%
SuprafaĠa, aproximativ orizontală, indicată în ambele
braĠe, între limite permise.
lecturarea informaĠională a S04_12
textelor útiinĠifice
formularea concluziilor în
urma observării unor
experimente

A: 32%
B: 21%
D: 13%

Răspuns corect: C – 30%
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Răspunsurile elevilor români la itemii din tabelul de mai sus evidenĠiază probleme referitoare la
concepte specifice fizicii, grupate pe conĠinuturi, dar úi lipsa de abilitate în a sesiza legătura dintre
experienĠa cotidiană úi conceptele/ fenomenele fizice. Chiar dacă nu úi-au însuúit informaĠiile
necesare în orele de fizică, unii elevi au dificultăĠi foarte mari în a transfera, în rezolvarea unor
itemi, experienĠa dobândită în viaĠa de zi cu zi.
În afara greúelilor procedurale úi conceptuale menĠionate mai sus, se mai pot face úi alte
aprecieri legate de modul în care o parte dintre elevi răspund cerinĠelor. În unele cazuri, este posibil
ca elevii să aleagă un distractor care corespunde unei preconcepĠii (rezultatul cel mai simplu/cel mai
familiar), fără a face un raĠionament pentru identificarea răspunsului corect.
Prezentăm exemplele de itemi care pot indica acest lucru:

x itemul S03_11 – care face referire la extragerea unor informaĠii din graficul unei miúcări.
O parte dintre elevii care aleg distractorul A (49%) sunt probabil influenĠaĠi de diviziunea
folosită pe abscisa graficului.
x itemul S01_04 – care face referire la efectul magnetic al curentului electric.
Un procent al elevilor care răspund B (41%) ar putea considera că un obiect dintr-un
material bun conductor (cuiul) conectat la o baterie va fi străbătut de curent electric fără să
verifice dacă sunt îndeplinite condiĠiile necesare.
x itemul S02_07 – care face referire la culoarea corpurilor.
Răspunsul D (19%) poate fi ales de elevii care cred că undele luminoase trebuie să treacă, să
se „deplaseze” pe lângă obiect înainte de a ajunge la ochi.
x itemul S07_08 – care face referire la relaĠia între forĠa úi volumul sunetului.
Elevii ar putea considera că o acĠiune mecanică mai puternică are ca efect creúterea oricăror
caracteristici acustice úi selectează varianta C (49%).
Un alt procent al elevilor citesc probabil superficial enunĠul úi se focalizează asupra unei părĠi
din cerinĠele problemei. Ca urmare, ei aleg fie un distractor care respectă doar o parte dintre
condiĠiile din enunĠ (itemi cu alegere multiplă), fie formulează un răspuns incomplet (itemi cu
răspuns construit), fie nu extind interpretarea la cazuri similare. Câteva exemple sunt:

x itemul S07_07 – este posibil ca elevii să citească superficial enunĠul úi să aleagă în locul
unei mărimi care se conservă, una care se modifică evident la dilatare din punctul lor de
vedere – varianta B, volumul (26%);
x itemul S03_06 – o parte dintre elevi aleg distractorul D (29%) orientându-se spre materialul
care se va topi el cel mai repede, fără să fie atenĠi că se cere cel care va determina, datorită
proprietăĠilor sale, topirea cerii din capăt;
x itemul S03_13 – dintre elevii care indică o scădere a temperaturii apei în timpul fierberii
fără sursa iniĠială de încălzire (34%), o parte probabil consideră că adverbul „apoi” indică
încetarea fierberii;
x itemul S05_02 – o parte dintre elevi nu figurează nivelul apei în ambele braĠe ale tubului în
formă de U, ci doar într-unul;
x itemul S02_15 – punctul B – o parte a elevilor care nu răspund corect omit probabil să
împartă forĠa totală la numărul oamenilor care ridică încărcătura.
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5.2.2. RUTINE DIDACTICE – O SINTEZĂ
Secìiunile precedente au cuprins diferite modalităìi de analiză a greçelilor sau reprezentărilor
greúite ale elevilor evidenìiate în urma testării TIMSS çi, de asemenea, o sinteză a greçelilor
conceptuale çi procedurale identificate. Desigur, o parte din greçeli ar putea fi interpretate ca fiind
rezultatul neatenìiei, al grabei sau al lipsei de interes al elevilor, însă o parte reflectă într-un fel sau
altul efectele activităĠii de predare, efectele unor rutine sau stereotipii didactice. În analizele făcute,
plecăm de la premiza că există o corelaìie de tip cauză-efect între modul în care se desfăçoară
activitatea didactică çi performanìele elevilor. De aceea, s-a considerat util să fie identificate diverse
rutine didactice, care ar putea fi puse în relaìie cu comportamentele cognitive ale elevilor.
Reflectaìi!
Analizaìi critic activitatea dumneavoastră la clasă. Puteìi identifica rutine didactice
care ar putea fi cauza greúelilor elevilor?

Rezultatul analizei itemilor de fizică a reflectat o serie de rutine didactice reprezentând posibile
cauze care au făcut ca mulìi dintre elevi să nu aibă abilităìile necesare pentru elaborarea çi
identificarea unor răspunsuri corecte. O parte dintre rutine au un caracter general çi ìin de modul în
care este abordată predarea çtiinìelor în ìara noastră, altele sunt specifice disciplinei. Unele rutine/
obiúnuinĠe sau stereotipii ìin de modul în care se face predarea, în timp ce altele – de modul în care
se realizează evaluarea. Propunem în continuare o enumerare a rutinelor relevate de analiza itemilor
de fizică, inclusiv exemple de itemi care au sugerat aceste rutine.
Considerăm utilă úi lecturarea rutinelor identificate în cazul altor discipline, în special chimie çi
matematică.
Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluare
Ͳ lipsa contextualizării conĠinuturilor predării – învăĠării – evaluării;
- tratarea superficială a proprietăĠilor fizice ale substanĠelor;
- predarea/învăĠarea/evaluarea fizicii, în particular, úi a útiinĠelor, în general, este deficitară prin
aceea că nu se propun spre rezolvare probleme practice;
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de lectură informaĠională;
Ͳ lipsa antrenamentului pe abilităĠi de comunicare în scris a explicaĠiilor;
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi de predare/evaluare care vizează interpretarea unor date experimentale, precum úi a procedeelor specifice întâlnite la determinarea densităĠii, aplicarea legii lui
Ohm;
Ͳ lipsa unor sarcini de lucru sau întrebări pentru elevi care să declanúeze reflecĠia în timpul
realizării sau observării unor experimente, măsurători;
Ͳ lipsa exersării activităĠilor de lectură funcĠională cum ar fi aflarea semnificaĠiei valorilor unor
mărimi fizice aflate din diferite surse, tabele, grafice;
292

Ͳ folosirea repetitivă a unei terminologii stricte pentru fiecare disciplină útiinĠifică chiar atunci
când referinĠa este comună, ceea ce conduce la incapacitatea de a folosi o terminologie nouă întrun context cunoscut;
Ͳ neglijarea (trecerea în plan secund) formării sau dezvoltării la elevi a unor abilităĠi de
prelucrare a informaĠiilor în urma lecturii úi de utilizare a unui limbaj adecvat contextelor variate;
Ͳ abordarea conceptelor de graniĠă din perspectivă monodisciplinară, ceea ce conduce la
incapacitatea de a transfera cunoútinĠele dobândite la matematică úi chimie în domeniul de studiu
al fizicii;
Ͳ prezentarea la clasă cu precădere a aspectelor macroscopice care caracterizează substanĠa;
Ͳ lipsa obiúnuinĠei de a ieúi din sfera noĠiunilor/ legilor de conservare în condiĠii ideale úi
adaptarea la situaĠii reale;
- neobiúnuinĠa de a contextualiza învăĠarea, predarea, evaluarea;
Ͳ lipsa focalizării pe utilizarea metodelor reflexive în activităĠile de învăĠare.
Ͳ insuficienta asumare a rolului cadrului didactic de facilitator al învăĠării, manifestată prin lipsa
sprijinului acordat elevilor de a observa efecte, experimente;
Ͳ nu se formulează întrebări ajutătoare care să declanúeze reflecĠia elevilor în legătură cu
cauzalitatea celor observate.
Rutine referitoare la abordarea fizicii ca útiinĠă experimentală
Ͳ lipsa focalizării pe activităĠi experimentale ce presupun un demers de investigaĠie útiinĠifică;
Ͳ realizarea experimentelor demonstrative de către profesor în activitatea de predare în cazul unor
conĠinuturi considerate „facile”, cum ar fi dilatarea, determinarea masei sau a volumului în
detrimentul activităĠilor de învăĠare sau transformarea lor într-o observare pasivă din parte elevilor;
Ͳ lipsa centrării predării pe formularea unor sarcini de lucru sau întrebări pentru elevi care să
declanúeze reflecĠia în timpul realizării sau observării unor experimente a unor măsurători.

Rutine referitoare la strategiile/demersul utilizat în rezolvarea de probleme
Ͳ aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, fără exersarea gândirii unor strategii
de rezolvare;
Ͳ nu se apelează la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirmaĠiilor
de ordin teoretic;
Ͳ insuficienta exploatare a definiĠiilor conceptelor/ fenomenelor etc. sau a enunĠurilor
principiilor/ legilor/ teoriilor în cadrul problemei de rezolvat.

Rutine referitoare la rezultatul obĠinut în urma rezolvării
- lipsa antrenamentului pe analiza critică a răspunsurilor posibile;
- lipsa obiúnuinĠei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĠelor úi
al credibilităĠii conferite de realitate.
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Rutine referitoare la utilizarea resurselor didactice
Ͳ dependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale, în dauna învăĠării empirice din
cotidian;
Ͳ lipsa focalizării pe utilizarea resurselor de diferite tipuri (imagine, text, video) în activităĠile de
învăĠare pentru dezvoltarea abilităĠilor de extragere de informaĠii;
Ͳ nu se apelează în predare la resurse didactice (filme, animaĠii, modelări) care ar putea facilita,
înĠelegerea de către elevi a fenomenelor care au loc la nivel „microscopic”.

Alte observaĠii privind rutinele didactice
Din analiza rezultatelor elevilor români la anumiĠi itemi a reieúit o anumită tendinĠă a elevilor
care „învaìă bine” de a alege ce li s-a spus că trebuie să se respecte, aspect ce se remarcă çi în cazul
itemilor altor discipline, de exemplu chimie.

x În procesul de predare se pune un accent deosebit pe legile de conservare, dar se omite
de multe ori aplicarea acestora în situaìii reale, când intervin mai multe variabile. Este cazul
itemului care face referire la conservarea masei într-un fenomen fizic (S05_08) la care niciunul
dintre elevii români care au răspuns corect nu indică úi o eventuală modificare a masei, cu
justificarea potrivită.
x De asemenea, se poate deduce, analizând rezultatele obĠinute de elevii români la testarea
TIMSS 2007, că activitatea experimentală la clasă este, de regulă, una dirijată, elevii fiind
puúi în situaĠia de a respecta un anumit demers, parcurs. O asemenea abordare nu favorizează
dezvoltarea gândirii útiinĠifice a elevilor. În acest context este destul de dificil pentru elevi să
formuleze propriile concluzii. Ei sunt rareori puçi în faìa unei situaìii în care trebuie să analizeze
dacă o anumită metodă experimentală este corectă, aça cum apare în itemul S04_11, sau să
identifice scopul unui experiment, cum se cere, de exemplu, în itemul S03_14.
Mai mult, în paradigma educaĠională actuală greúeala este sancĠionată, în loc să fie
utilizată pentru identificarea reprezentărilor elevilor cu scopul de a (re)construi activităĠi de
învăĠare orientate către formarea úi dezvoltarea competenĠelor din programa úcolară.
x Atât programele de fizică pentru clasele a VI-a, a VII-a çi a VIII-a, cât çi abordarea celor
mai mulìi dintre profesori acordă mult prea puìină atenìie aspectelor microscopice în studiul
fizicii úi se prezintă cu precădere cele macroscopice. Procentul răspunsurilor corecte pentru
itemii care fac referire la structura materiei este de o treime sau mai mic. Exemple: itemii S01_03,
S04_08.
Reflectaìi!
Puteìi identifica çi alte rutine didactice referitoare la conìinuturi specifice fizicii, care
i-ar putea face pe elevi să greçească?
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Abordare monodisciplinară
În următoarele puncte am semnalat una dintre cele mai întâlnite practici didactice çi anume cea
referitoare la abordarea monodisciplinară. Elevii reuçesc în puìine cazuri să facă transferul çi
legătura între cunoçtinìele dobândite la alte discipline çi cele de fizică. Acestui aspect i se adaugă o
altă rutină care se referă la folosirea exclusivă a limbajului specific disciplinei çi care are drept efect
incapacitatea elevilor de a face legătura dintre termenii folosiìi la fizică çi cei din limbajul curent,
de multe ori aceútia nereuçind să aplice în practică legi/ concepte studiate.

x Abordarea conceptelor de graniìă din perspectivă monodisciplinară, care conduce la
incapacitatea elevilor de a transfera, de exemplu, cunoçtinìele dobândite la chimie în domeniul de
studiu al fizicii. Exemple: itemii S07_07, S04_08, S01_03, S04_08.

Se constată că doar 23% dintre elevii români răspund corect la itemul care face referire la
modificarea unor caracteristici ale substanĠelor în timpul încălzirii (S04_08), în timp ce pentru restul
itemilor cu conĠinut similar, procentul este de aproximativ o treime. Elevii reuçesc cu greu să aplice
conceptele studiate la chimie în cazul unor fenomene studiate la fizică.
x Folosirea repetitivă a unor situaìii de învăìare monodisciplinară specifice conduce la
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline, de exemplu matematică çi fizică. Exemplu:
itemul S03_04 , cel referitor la recunoaúterea directei proporĠionalităĠi în legea lui Ohm.

295

Acest item putea fi rezolvat fie aplicând legea lui Ohm, fie în urma unui raìionament matematic
corect. Un procent aproximativ egal cu cel al elevilor care au răspuns corect completează tabelul cu
valoarea greçită 6 (41% dintre elevii români). Aceasta evidenìiază faptul că o mare parte dintre
elevi au încercat să deducă rezultatul în baza unor corelaìii matematice incorecte.
x Folosirea repetitivă a unei terminologii stricte pentru fiecare disciplină çtiinìifică (chiar
atunci când referinìa este comună) conduce la incapacitatea de a folosi o terminologie nouă
într-un context cunoscut. Exemple: itemii S02_15 – punctele A çi B.

Utilizarea exclusivă a unui limbaj formalizat îi impiedică de multe ori pe elevi să facă legătura
dintre terminologia folosită în orele de fizică çi cea din limbajul curent, un efect foarte important
fiind incapacitatea elevilor de a identifica singuri în viaìa reală fenomene çi situaìii în care pot
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aplica cele studiate. Alternativa poate fi utilizarea unor situaìii-problemă cotidiene, în care termenii
specifici disciplinei sunt dublaìi de limbajul comun, uzual. În acest fel, elevii pot decoda mai uçor
informaìiile çi pot identifica, în viaìa de zi cu zi, fenomenele studiate.
x Lipsa obiçnuinìei de a argumenta în scris rezultatele

Exemple: itemii S04_11 – punctele A çi B, S05_08, S04_09
S04_09

Această rutină este, ca çi precedenta, frecvent întâlnită la majoritatea disciplinelor. Aça cum am
menìionat çi în secìiunea 5.1.2.2, aproximativ o treime dintre elevii români nu scriu nimic la
niciunul din itemii cu răspuns construit extins. De asemenea, în unele cazuri, textul redactat de elevi
sugerează că aceçtia au înìeles cerinìa, çtiu răspunsul, dar sunt incapabili să-l formuleze în scris.
Reflectaìi!
Ce alte rutine didactice consideraìi că relevă cei 25 de itemi de fizică incluçi în
testarea TIMSS 2007? Puteìi identifica vreunele dintre acestea în activitatea
dumneavoastră la clasă?
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5.3. SUGESTII METODOLOGICE

În această secĠiune a Ghidului, vom include sugestii metodologice pentru ameliorarea învăĠării
în scopul unui act didactic conútient, orientat spre evitarea greúelilor tipice. Am grupat aceste
sugestii metodologice după greúeli conceptuale úi/sau procedurale identificate în secĠiunile
anterioare.
Pentru aceasta sunt prezentate exemple de activităĠi de învăĠare care vizează evitarea sau
remedierea unor posibile greúeli conceptuale sau procedurale.
Structura propusă pentru activtăĠile de învăĠare propuse este următoarea:
Problema (formulată ca întrebare scurtă, atractivă, care să le capteze atenĠia tuturor elevilor,
focalizată pe elementul central al învăĠării vizat, lansată ca o invitaĠie pentru învăĠare);
Descrierea activităĠii (centrată pe comportamente/ abilităĠi care sunt de format la elevi prin
activitatea respectivă);
Sarcinile de lucru (care detaliază activitatea propriu-zisă úi evidenĠiază nevoia de centrare a
actului didactic pe elevi);
Note pentru profesor (alte informatii utile pentru cadrele didactice, astfel încât să poată aplica
eficient la clasă activitatea propusă).
O mare parte a exemplelor de învăĠare conĠin implicit úi metode, tehnici, procedee sau
instrumente utile cadrelor didactice în evitarea rutinelor didactice semnalate în secĠiunea 5.2.2 úi
care odată intrate în practica uzuală vor conduce, în perspectivă, la modernizarea predării úi
evaluării. De exemplu, pentru evitarea rutinei care vizează „neglijarea sau trecerea în plan secund
a formării sau dezvoltării la elevi a unor abilităĠi de prelucrare a informaĠiilor obĠinute prin lectură
úi de utilizare a unui limbaj adecvat contextelor variate, a lecturii informaĠionale”, activităĠile de
învăĠare se bazează pe exersarea unor tehnici de lectură pentru însuúirea conceptelor.

5.3.1. MECANICĂ
Exemplul 1
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x determinarea volumului: metode pentru determinarea volumului;
x efectele scufundării unei cutii goale cu orificiul vertical în jos;

x determinarea masei corpurilor: metode pentru determinarea masei;

x determinarea densităĠii: includerea unor condiĠii suplimentare – volumul interior, masa
fluidului conĠinut;
x ordinul de mărime pentru densitatea metalelor;
x interpretarea datelor experimentale.
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Activitatea 1
Problema: De ce mărimi depinde densitatea unui corp?
Descrierea activităĠii: Analizarea unor factori care influenĠează densitatea.
Sarcini de lucru

x UrmăriĠi filmul de la adresa
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Coca_coule,_coca_flotte!

x AnalizaĠi secvenĠa úi urmăriĠi, cu atenĠie, cele două cutii de Coca Cola.

x PrecizaĠi de ce, în prima fază, cele două cutii de Coca Cola se scufundă în apă?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
x Ce se întâmplă la scuturarea celor două recipiente?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x De ce, după scuturare, una din cele două cutii de Coca Cola pluteúte la suprafaĠa apei?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x Cum puteĠi explica fenomenul observat?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate;
x RulaĠi filmul în „full screen mode”;
x Dacă aveĠi posibilitatea, realizaĠi practic experimentul cu elevii.
Activitatea 2

Problema: Care este valoarea densităĠii pentru diverse substanĠe?
Descrierea activităĠii: Precizarea ordinului de mărime pentru valoarea densităĠii unor substanĠe.
Sarcini de lucru

x În coloana din dreapta aveĠi câteva valori numerice pentru densităĠi. CorelaĠi, prin trasarea
unor linii, lista substanĠelor din stânga cu valorile numerice din dreapta (dacă aveĠi nevoie, folosiĠivă de tabelul cu densităĠile diverselor substanĠe din manualul vostru).
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aer
apă
aur
fier
lemn

19,3 g/cm3
1300 g/m3
1000 g/L
0,6 g/mL
7800 kg/m3

Activitatea 3
Problema: Cum se măsoară densitatea?
Descrierea activităĠii: Măsurarea densităĠii unor sisteme omogene, respectiv neomogene
Sarcini de lucru

x DeterminaĠi densitatea apei, densitatea unui vas de sticlă gol, densitatea vasului de sticlă plin
cu apă. AveĠi la dispoziĠie: balanĠă, cuvă gradată, vas de sticlă cu dop (circa 150 ml), apă, mensură.
x Cu ajutorul mensurei, determinaĠi volumul exterior al vasului de sticlă (precizaĠi metoda
folosită úi notaĠi valoarea obĠinută).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x MăsuraĠi volumul interior al vasului de sticlă (precizaĠi metoda folosită úi notaĠi valoarea
obĠinută)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x CântăriĠi vasul de sticlă, atât gol cât úi plin cu apă úi notaĠi valorile obĠinute
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x CalculaĠi densitatea sticlei, a apei úi a vasului de sticlă umplut cu apă (precizaĠi metoda
folosită)
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x ComparaĠi densitatea sticlei úi a apei măsurate de voi cu cele găsite în tabele. ConcluzionaĠi!
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
EXEMPLUL 2
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x sistemul de referinĠă;
x poziĠia unui corp faĠă de un sistem de referinĠă;
x starea de repaus úi constanĠa coordonatei de poziĠie faĠă de sistemul de referinĠă ales;
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x reprezentarea grafică a variaĠiei unor mărimi fizice date: reprezentarea unei legi fizice sub
formă de grafic, reprezentarea unei dependenĠe între mărimi fizice;
x interpretarea reprezentărilor grafice ale mărimilor fizice studiate.

Activitatea 1
Problema: Cum se descrie miúcarea unui corp?
Descrierea activităĠii: Cunoaúterea semnificaĠiei mărimilor din legea de miúcare.
Sarcini de lucru

x UrmăriĠi modul în care se modifică mărimile fizice în timp în animaĠia de la link-ul următor:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/moving-man. UtilizaĠi opĠiunea Charts.
1. RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
Miúcarea unui biciclist se desfăúoară conform legii de miúcare: x = 10 + 5*(t – 3)
a. Comparând această lege cu expresia generală a legii x = x0 + v*(t – t0) identificaĠi ce valoare
au următoarele mărimi53:
PoziĠia iniĠială =.......................................................................
Momentul iniĠial =...................................................................
Viteza medie a mobilului =......................................................
b. CompletaĠi cu valorile corespunzătoare primele trei coloane din tabelul de mai jos, creat în
aplicaĠia de calcul tabelar. Pe măsură ce veĠi completa cu valori în tabel54, alăturat se va genera
graficul miúcării.
viteza
(m/s)

0

momentul
initial (s)

3

0

moment
oarecare
(s)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

pozitia la
un moment
dat (m)
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lege de miscare

pozitie

pozitia
initiala
(m)

10
8
6
4
2
0
0

10

20

moment de timp


Se vor specifica unităĠi de măsură.
54
Rezolvarea de către elevi a sarcinilor de lucru se va face utilizând formulare de calcul tabelar în format
electronic. Graficul miúcării se va genera automat ca urmare a completării tabelului de valori. 
53
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Ce formă are graficul?
…………………………………………………………………………………………………...
Ce distanĠă se parcurge în fiecare secundă?
……………………………………………...........................................................................................

x Ce distanĠă parcuge biciclistul în două secunde?
..............................................................................................................................................................

x Dar în trei secunde?..................................................................................................................
x Ce semnificaĠie are distanĠa parcursă într-o secundă?

.........................................................................................................................................................

x La ce distanĠă faĠă de sistemul de referinĠă se află biciclistul când cronometrul arată 10
secunde?
.........................................................................................................................................................

x CalculaĠi ce distanĠă s-a străbătut între momentul în care cronometrul arată 10 secunde úi cel
în care acesta arată 13 secunde:
........................................................................................................................................................
x În cât timp s-a îndepărtat biciclistul pe această distanĠă?

………………………………………………………………………….......................................

x PoziĠionaĠi mouse-ul pe fiecare punct al graficului úi veĠi vedea niúte perechi de valori, de
exemplu (3, 10). Ce credeĠi că reprezintă aceste valori?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

2. Sarcina 2

x Cum credeĠi că s-ar exprima legea de miúcare pentru un mobil care porneúte din acelaúi
punct ca úi mobilul din problema precedentă, cu aceeaúi viteză, dar în sens opus?
…………………………………………………………………………………………………...
x CompletaĠi valorile corespunzătoare în tabel úi comparaĠi graficul obĠinut cu primul grafic.

…………….……………………………………………………………………………………...

x Dar pentru un mobil care porneúte chiar din sistemul de referinĠă cum s-ar exprima legea de
miúcare?
…………………………………………………………………………………………………….

x CompletaĠi valorile corespunzătoare în tabel úi comparaĠi graficul obĠinut cu celelalte două
grafice realizate anterior
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Activitatea 2
Problema: Cum se reprezintă grafic legea de miúcare?
Descrierea activităĠii: Compararea reprezentărilor unei legi prin tabel de valori úi prin grafic.
Sarcini de lucru:

 x
10
10
12
16
22
42
67
67
67
67
67
97
130
166

x Urmăriìi valorile din tabel55, comparaìi cu graficul alăturat çi rezolvaìi următoarea fiçă de
activitate:
viteza

momentul

poziĠia la un
moment dat

2
2
2
2
5
5
0
0
0
0
3
3
3
-2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10
12
16
22
42
67
67
67
67
67
97
130
166
140

200
150
100
50
0
0

5

10

15

moment de timp

x La ce distanĠă de sistemul de referinĠă se află biciclistul la momentele 6s úi 9s?
........................................................................................................................................................
x În ce stare mecanică se află biciclistul între aceste momente?

………………………………………………………………….....................................................
x Ce semnificaĠie consideraĠi că are viteza negativă a biciclistului?

………………………….................................................................................................................
x ModificaĠi valorile vitezei úi comparaĠi forma graficului obĠinut cu cel anterior.

Activitatea 3
Problema: Cum se reprezintă grafic alte legi?
Descrierea activităĠii: Reprezentarea grafică a altor legi fizice.
Sarcini de lucru: Utilizând instrumentele din aplicaĠia Excel reprezentaĠi grafic cum se
modifică viteza în timp.

x Într-o foaie de lucru Excel copiaĠi valorile vitezei pe prima coloană úi pentru timp în cea dea doua coloană.


Se vor specifica unităĠi de măsură.

55

303

x ReprezentaĠi grafic cum se modifică viteza în timp.

x ÎnlocuiĠi valorile vitezei úi observaĠi cum se modifică graficul.

x Utilizând aplicaĠia Excel, reprezentaĠi alte legi pe care le cunoaúteĠi.
Note pentru profesor
x Foile de calcul tabelar vor fi elaborate de către profesor úi salvate pe calculatoarele pe care
elevii le vor utiliza.
x Activitatea se poate derula în colaborare cu profesorul de informatică.
x Pentru elevii cu abilităĠi în utilizarea aplicaĠiei, profesorii pot pregăti reprezentări în care
aceúti elevi să includă ei înúiúi formule, în funcĠie de diferite legi date. Pentru fiecare lege, elevii vor
identifica valorile mărimilor fizice úi vor reprezenta grafic legile, apoi le vor compara.
x Pentru a facilita utilizarea aplicaĠiei Excel, profesorii pot elabora tutoriale, prin crearea de
ScreenCast cu aplicaĠia Comunity Clips.
x În situaĠia în care profesorul foloseúte o platformă de e-learning (sau un site Google) se
recomandă ca tutorialele să fie încărcate, pentru ca elevii să aibă acces la ele în vederea facilitării
învăĠării.
Activitatea 456
Problema: Cum putem úti unde vom fi după un anumit timp?
Descrierea activităĠii: Trasarea dependenĠei coordonatei corpului (a distanĠei parcurse) în
funcĠie de timp (graficul miúcării).
Sarcini de lucru
Un coleg sau o colegă reprezintă corpul de referinĠă sau Baza. MăsuraĠi, de la acesta/aceasta, o
distanĠă de 10 m. AúezaĠi acolo un coleg care are asupra sa un cronometru (folosiĠi această funcĠie a
telefonului mobil). PuteĠi să-l numiĠi „Radar 1”. AlĠi 4 colegi („Radar 2”, ....., „Radar 5”) vor fi
aúezaĠi pe aceeaúi linie, la distanĠa de 10 m unul de altul.
Un alt membru al echipei (puteĠi să-l numiĠi „Pieton”) se va miúca între Bază úi Radar 5, în
mers normal. Pietonul va începe să se miúte la semnalul dat de Bază (prin coborârea braĠului). Tot
la acest semnal toĠi colegii „Radar” pornesc cronometrele.
Fiecare coleg „Radar” va opri cronometrul atunci când pietonul va trece prin dreptul lui úi va
nota indicaĠia cronometrului.
CompletaĠi tabelul:
DistanĠa parcursă
D (m)
Radar 1

10

Radar 2

20

Radar 3

30

Timpul t(s) momentul înregistrat de fiecare coleg Radar
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După o idee a doamnei profesor Marilena Sibechi.
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Radar 4

40

Radar 5

50

b) ReprezentaĠi cum se schimbă în timp poziĠia „Pietonului” faĠă de Bază. PuteĠi reprezenta
timpul pe axa absciselor (1cmĺ10s) úi poziĠia (1cmĺ10m)
c) ComparaĠi graficul echipei voastre cu gaficul obĠinut de celelalte echipe. Care sunt
asemănările? Dar deosebirile?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Cât presupuneĠi că ar fi indicat cronometrul unui alt „Radar” atunci când „Pietonul” era la
25 m faĠă de bază?
e) Unde credeĠi că se va afla, la un moment dat, „Pietonul” dacă úi-ar continua miúcarea la fel?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Note pentru profesor:

x Activitatea se desfăúoară pe echipe, pe terenul de sport (sau pe holul úcolii, dacă e vremea
rea). Fiecare echipă e format din 7 elevi (Bază, Pieton 5 Radar).
x Se poate repeta experimentul úi pentru situaĠia în care elevul care se miúcă va alerga.
x Se poate utiliza MS Office Excel pentru reprezentarea grafică a legii de miúcare.
Activitatea 557
Problema: Cu ce ne poate ajuta un grafic?
Descrierea activităĠii:
Analiza graficului de miúcare

200
180
160
 140

A V-a etapă a Turului ciclist
al României 2013 s-a derulat pe
ruta Bucureúti – Braúov. Caravana de cicliúti a plecat din
Bucureúti, joi, la ora 9 a.m.
Graficul traseului parcurs de un
ciclist din echipa RO în această
etapă este cel alăturat.

distanĠa (km)

Sarcini de lucru

Bv

S

120
100
80
60
40
20
0





YͲdistanƜa

P

0

100

Linear(YͲdistanƜa)

200

300

timp(minute) 

1. IdentificaĠi, pe grafic, localităĠile prin care a trecut ciclistul român úi completaĠi foaia de
parcurs cu datele necesare.

După o idee a doamnei profesor Dana Bălibanu.
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Localitatea

DistanĠa faĠă de punctul de
plecare

Ora la care trec prin
localitate

D (km)

t (ore úi min)

Ce reprezintă localităĠile
pe foaie?

Bucureúti (B)

Punct de start

Ploieúti (P)

Punct de control

Câmpina (C)
Sinaia(S)

Punct de control

Predeal(P)
Braúov(Bv)
2. După câte minute de la plecarea în cursă ciclistul ajunge la 20 km de punctul de start?


3. La ce depărtare de punctul de start se găseúte ciclistul după 60 de minute de la plecarea sa? Dar
faĠă de punctul de sosire?


4. Ce viteză a avut concurentul pe segmentul de drum pe care a fost implicat într-un ambuteiaj?
După cât timp a repornit în cursă?


5. Cu ce viteză s-ar fi deplasat constant ciclistul pe întregul traseu, pentru a parcurge distanĠa în
acelaúi interval de timp ca în grafic?
Vmedie=distanƜĉtotalĉparcursĉ/timptotal= .................Km/min

6. CalculaĠi vitezele cu care a rulat ciclistul pe distanĠele Bucureúti – Ploieúti, Ploieúti – Câmpina úi
Predeal – Braúov.
v1 = (dP – dB)/(tP – tB) =
v2 = (dP – dB)/(tP – tB) =
v2 = (dC – dP)/(tC – tP) =
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7. TrasaĠi graficul vitezei cu care s-a deplasat ciclistul de la Bucureúti la Ploieúti.


1.2
1
0.8
0.6
Y -viteza
0.4
Linear (Y -viteza)

0.2
0
0

50

100

150

200

250

timp(minute)

EXEMPLUL 3
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x mecanisme simple (pârghia): elementele unei pârghii într-o situaĠie reală;
x

x

x

interpretarea elementelor unei reprezentări schematice;
transformarea mesajului text în mesaj simbolic sau invers;
operarea cu rapoarte çi proporìii.

Activitatea 1
Problema: Cum se clasifică pârghiile?
Descrierea activităĠii: Recunoaúterea/Identificarea elementelor unor pârghii folosite în situaĠii reale.
Sarcini de lucru:
1. UrmăriĠi animaĠia www.makemegenius.com cu subiectul „Simple Machines lesson for kids”
de la link-ul: http://www.makemegenius.com/video_play.php?id=33, (între minutele 3:14 úi 4:50) úi
rezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
x DesenaĠi schema răngii, foarfecelor úi marcaĠi elementele acestora ca pârghii.
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x DesenaĠi schema roabei úi marcaĠi elementele ei ca pârghie.

x DesenaĠi penseta úi marcaĠi elementele ei ca pârghie.

x ReprezentaĠi schematic efortul/forĠa activă, încărcătura/forĠa rezistentă úi punctul de sprijin
pentru fiecare tip de pârghie.
Tipul I

Tipul al doilea

Tipul al treilea

2. AduceĠi de acasă unghieră, cleúte, patent, lingură, spărgător de nuci, creion, teslă, pensulă.

x GrupaĠi-vă în funcĠie de tipurile de pârghii identificate la sarcina 1.

x În cea de-a doua etapă, fiecare echipă modelează pârghia simplă utilizând mijloacele din
laboratorul de fizică (trepied, tije, mufe, discuri crestate – de mase cunoscute, riglete metalice
gradate) sau alte mijloace la îndemână (riglă, monede în loc de greutăĠi).
x Utilizând materialul documentar, identificaĠi elementele componente pentru fiecare pârghie
(braĠul forĠelor, forĠa activă úi forĠa rezistentă).

x Fiecare echipă îúi va prezinta tipul de pîrghie, schema, elementele, exemple de pârghii, întrun tur al galeriei realizând o descriere din punct de vedere al tipului pârghiei, al utilităĠii (compară
forĠa activă cu forĠa rezistentă) úi al modului de întrebuinĠare.

Dacă identificaĠi un sistem format din pârghii de 2 tipuri indicaĠi-l, arătaĠi ce tipuri de pârghii
sunt úi argumentaĠi alegerea făcută.
Activitatea 2
Problema: Cum trebuie fixată pîrghia pentru ca efortul să fie cât mai mic?
Descrierea activităĠii: Verificarea legii pârghiilor pentru diferite tipuri de pârghii.
Sarcini de lucru
RezolvaĠi fiúa de activitate:
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x ModelaĠi pe rând pârghii de tipul I, al II-lea, respectiv al III-lea, utilizând mijloacele din
laboratorul de fizică (trepied, tije de 0,5 m, tije scurte, mase marcate sau discuri crestate,
dinamometre, riglete gradate, mufe).
x DeterminaĠi forĠa rezistentă, cu ajutorul unui dinamometru.
x ModificaĠi braĠul forĠei active úi reechilibraĠi pârghia. DeterminaĠi forĠa activă, cu ajutorul
dinamometrului.
x TreceĠi rezultatele determinărilor într-un tabel de forma de mai jos.
ForĠa rezistentă
FR (N)

BraĠul forĠei
rezistente

BraĠul forĠei
active

bR (cm)

bA (cm)

ForĠa activă

bA/ bR

FR /FA

FA (N)

x RealizaĠi cel puĠin úase determinări.
x ControlaĠi dacă se verifică relaĠia:

bA
bR

FR
FA

x Dacă în anumite situaĠii nu se verifică relaĠia, menĠionaĠi cel puĠin trei cauze ale
presupuselor erori.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x RăspundeĠi, pentru fiecare tip de pârghie, la întrebarea „Cum trebuie fixată pârghia pentru ca
efortul să fie cât mai mic pentru aceeaúi forĠă rezistentă?”
Rangă
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Roabă
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pensetă
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Profesorul le furnizează elevilor fiúa cadru pentru activitatea experimentală.
x Profesorul le poate facilita elevilor descoperirea elementelor pârghiilor, punându-le la
dispoziĠie animaĠii/ filme în care să fie suprapuse elementele schematice peste imaginea diferitelor
mecanisme.
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x Exemplu – http://www.edheads.org/activities/simple-machines/.
x Se recomandă ca profesorul de fizică să elaboreze – eventual, împreună cu un profesor de
limba engleză – un dicĠionar pentru termenii care sunt utilizaĠi în animaĠiile în limba engleză.
Activitatea 3
Problema: Cum se află valoarea necunoscută dintr-o proporĠie?
Descrierea activităĠii: Rezolvarea proporĠiilor, aflarea unui factor dintr-o proporĠie.
Sarcini de lucru:
Legea pârghiilor

este din punct de vedere matematic o propoziĠie.

DocumentaĠi-vă în legătură cu proporĠiile úi proprietăĠile acestora úi scrieĠi legea pârghiilor în
toate modurile echivalente.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............
Activitatea 4
Problema: Cum pot folosi optim o pârghie în situaĠii date?
Descrierea activtăĠilor: Rezolvarea problemelor de fizică. Determinarea unui element dintr-o
proporĠie
Sarcini de lucru
Sarcina 1
a. ApreciaĠi cu ce forĠă ar trebui să apese un
lucrător la capătul unei foarfeci cu o lungime de
20 cm pentru a tăia o ramură care opune o
rezistenĠă de 100 N, útiind că cele două braĠe ale
foarfecii sunt prinse la 5 cm faĠă de vârf.
b. ReprezentaĠi pe desen elementele pârghiei.
c. ScrieĠi valorile pentru mărimile date.
…………………………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................................
d.VerificaĠi răspunsul aplicând legea pârghiilor.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
e. ComparaĠi cu rezultatul unui coleg/ al unei colege.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
310

Sarcina 2
a. ApreciaĠi ce greutate poate fi ridicată cu o roabă de
lungime 1,2 m, dacă locul unde se află greutatea este la 40 cm
faĠă de punctul unde este fixată roata úi forĠa celui care o
ridică este de maximum 600 N.
b. ReprezentaĠi pe desen elementele pârghiei.
c. ScrieĠi valorile pentru mărimile date.
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………........
d. VerificaĠi răspunsul aplicând legea pârghiilor.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
e. ComparaĠi cu rezultatul unui coleg/ al unei colege.
................................................................................................................................................................
Sarcina 3
a. ApreciaĠi la ce distanĠă de vârful unei pensete de
lungime 10 cm trebuie să apăsaĠi cu o forĠă de 10 N pentru a
smulge un fir ce opune o rezistenĠă de 6 N.
b. ReprezentaĠi pe desen elementele pârghiei.
c. ScrieĠi valorile pentru mărimile date.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
d. VerificaĠi răspunsul aplicând legea pârghiilor.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e. ComparaĠi cu rezultatul unui coleg/ al unei colege.
............................................................................................................................................................

Activitatea 5
Problema: Ce pârghie este potrivită?
Descrierea activităĠii: Calcularea forĠei active (a efortului) într-o situaĠie dată úi evaluarea
rezultatelor obĠinute
Sarcini de lucru

x MarcaĠi răspunsul corect úi justificaĠi alegerea făcută pentru următoarea întrebare:
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Efortul cel mai mic pentru a ridica o greutate de 1000 N care este la o distanĠă de 50 cm faĠă
de punctul de sprijin al unei pârghii care are o lungime dată, se depune utilizând:
a. O pârghie de tipul I;
b. O pârghie de tipul al II-lea;
c. O pârghie de tipul al III-lea;
d. Nu se poate preciza.

x Pentru a elabora răspunsul la această întrebare parcurgeĠi următorii paúi:
1.

individual, reflectaĠi asupra întrebării úi marcaĠi răspunsul corect;

2.

grupaĠi-vă în grupuri de câte patru elevi úi comparaĠi răspunsurile;

3.

discutaĠi în grup asupra modului în care puteĠi justifica răspunsul corect;

4.

justificaĠi prin modul stabilit în grup;

5.

prezentaĠi răspunsul úi justificarea.

Note pentru profesor
x Profesorul le poate furniza elevilor algoritmul rezolvării unei probleme.
x Se recomandă ca metodă de învăĠare Peer instruction (învăĠarea în perechi).
Utilizând această metodă, elevii vor fi implicaĠi în propria învăĠare în timpul orelor de curs úi
îúi vor concentra atenĠia asupra conceptelor de însuúit.
În cadrul acestei metode, prelegerile, expunerile sunt intercalate cu întrebări conceptuale,
elaborate pentru a identifica dificultăĠile în înĠelegerea noĠiunilor.
Elevii au la dispoziĠie două-trei minute pentru a se gândi individual la problemă, precum úi
pentru a formula propriile răspunsuri.
Apoi, în grupuri de câte trei-patru, elevii vor discuta răspunsurile lor, timp de cîteva minute,
încercând să ajungă la un consens cu privire la răspunsul corect.
Acest proces îi determină pe elevi să-úi dezvolte capacitatea de argumentare úi le permite să-úi
autoevalueze (iar profesorului să evalueze) modul de înĠelegere a conceptelor, chiar din clasă.
EXEMPLUL 4
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x lucru mecanic: definiĠie, condiĠiile în care se efectuează lucrul mecanic;

x stare de repaus vs. stare de miúcare a corpurilor;
x interpretarea unei definiĠii formulate nefamiliar.

Activitatea 1
Problema: De ce depinde lucrul mecanic?
Descrierea activităĠii: Analizarea mărimilor fizice care influenĠează lucrul mecanic
Sarcini de lucru

x VizualizaĠi simularea de la adresa http://demonstrations.wolfram.com/MechanicalWork/
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x ModificaĠi valoarea unghiul T la 0. AlegeĠi cinci valori diferite pentru forĠa F, în intervalul
F  [0,5N; 2N] úi citiĠi valorile indicate pentru lucrul mecanic L efectuat la deplasarea pe distanĠa
d = 5m
Nr.crt.

F (N)

L (J)

1
2
3
4
5
x ReprezentaĠi grafic dependendenĠa L = L(F).

x PăstraĠi unghiul T la valoarea 0 úi fixaĠi forĠa la valoarea F = 1N. AlegeĠi cinci valori diferite
pentru deplasarea d, în intervalul d  [0,01m; 5m] úi citiĠi valorile indicate pentru lucrul mecanic L
efectuat.

Nr.crt.

d (m)

L (J)

1
2
3
4
5
x ReprezentaĠi grafic dependendenĠa L = L(d).

x Din cele două reprezentări grafice, stabiliĠi tipul de dependenĠă (proporĠionalitate, directă
proporĠionalitate, invers proporĠionalitate, alta) a lucrului mecanic de forĠă (pentru deplasare
constantă) úi a lucrului mecanic de deplasare (pentru forĠă constantă).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Note pentru profesor
x Pentru a putea folosi simularea de pe web trebuie, fie să aveĠi instalat programul
Mathematica, fie să instalaĠi, gratuit, Wolfram CDF Player de la http://education.wolfram.com/cdfplayer-download.html.
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5.3.2. FENOMENE TERMICE
EXEMPLUL 1
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x dilatarea: efectele dilatării termice asupra substanĠelor; structura substanĠelor;

x realizarea (observarea) experimentelor pentru punerea în evidenĠă a efectelor încălzirii;

x dilatarea: modul de funcĠionare a unui termometru cu lichid; dimensiunile unui solid sau ale
unui lichid se măresc prin încălzire; termeni specifici – contractare/dilatare;
x coeficienĠi de dilatare;

x fenomene termice: structura substanĠelor în diferite stări de agregare.
Activitatea 1
Problema: Cum se schimbă dimensiunile unui corp când temperatura se modifică?
Descrierea activităĠii: Analizarea modificărilor proprietăĠilor unor corpuri la încălzire, respectiv răcire.
Sarcini de lucru:

x UrmăriĠi filmul de la adresa http://www.youtube.com/watch?v=tPJLFDekxZA
x AnalizaĠi cu atenĠie cele două secvenĠe úi completaĠi următoarea fiúă:
SecvenĠa 1

 DescrieĠi procesele suferite de bilă.

................................................................................................................................................................
 PrecizaĠi două mărimi fizice care se modifică úi sensul lor de evoluĠie (creútere sau scădere)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
SecvenĠa 2 (peste balonul umplut cu heliu se toarnă azot lichid cu t = – 196ºC)
 DescrieĠi procesele suferite de balon.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 PrecizaĠi două mărimi fizice care se modifică úi sensul lor de evoluĠie (creútere sau scădere).

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x IndicaĠi cum se modifică dimensiunile corpurilor la creúterea temperaturii.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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x IndicaĠi cum se modifică dimensiunile corpurilor la scăderea temperaturii.
...............................................................................................................................................................

x UrmăriĠi cu atenĠie úi notaĠi ce se întâmplă cu forma balonului umplut cu He când este răcit.
...............................................................................................................................................................
x Ce se întâmplă cu balonul cu He după ce încetează răcirea lui?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x ArgumentaĠi răspunsul.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Elevii primesc fiúa de lucru înaintea derulării filmului, pentru a se familiariza cu conĠinutul
întrebărilor, astfel încât să se concentreze pe elementele vizate de întrebări.
Activitatea 2
Problema: Cum variază dimensiunile unui corp la schimbarea temperaturii?
Descrierea activităĠii: Analizarea modificărilor unor corpuri la modificarea temperaturii.
Sarcini de lucru:

x Imaginea de mai jos arată câĠiva atomi dintr-un solid, reprezentaĠi în două stări cu
temperaturi diferite .

x PrecizaĠi în care dintre cele două desene temperatura este mai ridicată.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce sugerează numărul mai mare de arce de cerc din jurul atomilor în figura din dreapta?

................................................................................................................................................................
x Cum explici distanĠele diferite între atomi în cele două situaĠii?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Activitatea 3
Problema: Cum se modifică masa într-o reacĠie chimică?
Descrierea activităĠii: Analizarea atomilor în simularea unei reacĠii chimice.
Sarcini de lucru

x UrmăriĠi filmul de la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=dExpJAECSL8&feature=results_video&playnext=1&list=P
L3B6C82721FCC531A.

x Se analizează reacĠia Zn + S ĺ ZnS. IdentificaĠi culoarea corespunzătoare atomilor celor
două elemente chimice.
 Atomii de zinc au culoarea ..............................

 Atomii de cupru au culoarea ...........................

x ComparaĠi numărul de entităĠi (atomi sau molecule) din starea iniĠială cu numărul de entităĠi
(atomi sau molecule) din starea finală.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x AnalizaĠi evoluĠia masei sistemului în urma reacĠiei (urmărind balanĠa) úi trageĠi concluzia.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x ComparaĠi evoluĠia numărului de atomi úi a masei într-o reacĠie chimică úi într-un proces de
dilatare.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x E necesar ca filmul să se reia periodic pentru ca elevii să poată urmări toate elementele
solicitate.
Activitatea 4
Problema: Cum arată un atom?
Descrierea activităĠii: Descrierea proprietăĠilor atomului.
Sarcini de lucru

 UrmăriĠi simularea de la adresa http://chris.naudin.free.fr/class. Analizaìi, cu atenìie,
dimensiunile, formele çi vitezele atomilor, în toate cele trei stări de agregare, çi notaìi observaìiile.
x GăsiĠi cel puĠin două proprietăĠi comune atomilor în toate cele trei stări de agregare.

.....................................................................................................................................................
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x GăsiĠi proprietăĠi ale atomilor care diferă în cele trei stări de agregare.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x ReamintiĠi-vă ce aĠi învăĠat la chimie despre atomi. Este în corcondaĠă cu cele de mai sus?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce puteĠi spune despre dimensiunile atomilor?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce puteĠi spune despre distanĠele dintre atomi?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Notă pentru profesor

x În studiul tranziĠiilor de fază (clasa a VIII-a) se recomandă analiza fenomenelor din punct de
vedere al modificărilor care apar în interacĠiunile intermoleculare úi distanĠele dintre molecule,
caracteristice fiecărei stări de agregare úi, respectiv trecerii dintr-o fază în alta.

EXEMPLUL 2
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x dilatarea solidelor, lichidelor úi a gazelor;

x formularea observaĠiilor asupra unor experimente, procese urmărite sau realizate;

x comunicarea în scris a observaĠiilor.
Activitatea 1

Problema: Cum influenĠează temperatura dimensiunile corpurilor?
Descrierea activităĠii: Analiza influenĠei variaĠiei temperaturii asupra dilatării unor solide.
Sarcini de lucru
RealizaĠi următorul experiment úi completaĠi următoarea fiúă de lucru:

x Capacul unui borcan se plasează sub un jet de apă fierbinte, timp de circa două minute, după
care se înúurubează, cu forĠă.
Borcanul se introduce în apă rece úi se menĠine timp de un minut.

x Cum este acum procesul de deúurubare? ……...............……………………………………..

x Cum explicaĠi?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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x Pe o mensură este marcată valoarea de 20ºC. Ce semnifică aceasta?
........................................................................................................................................................
x În concluzie, cum influenĠează temperatura dimensiunile unui corp?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Activitatea 2
Problema: Toate corpurile se dilată la fel?
Descrierea activităĠii: Compararea dilatării unui solid cu a unui lichid.
Sarcini de lucru

x UrmăriĠi filmul de la adresa http://www.youtube.com/embed/IIflLvYIn3U, acordând atenĠie
maximă nivelului apei din tubul subĠire.
x ExplicaĠi rolul plastilinei în dispozitiv.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Prin introducerea dispozitivului în apă caldă sticla se dilată. Cu toate acestea nivelul
lichidului colorat creúte. De ce?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Prin introducerea dispozitivului în apă rece sticla se contractă. Cu toate acestea nivelul
lichidului colorat scade. Cum explicaĠi?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Ce concluzie puteĠi formula în legătură cu dilatarea apei colorate în raport cu dilatarea
sticlei?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Note pentru profesor:

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate.
x Dacă aveĠi la dispoziĠie o sticlă cu gură largă, un tub de sticlă deschis la ambele capete,
plastilină, apă caldă, apă rece, colorant (cerneală albastră), puteĠi înlocui vizionarea secvenĠei cu
realizarea directă a experimentului úi apoi elevii vor completa aceeaúi fiúă de lucru.
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EXEMPLUL 3
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x fenomene termice: structura substanĠelor în diferite stări de agregare;
x lecturarea úi interpretarea unui text útiinĠific, lectura informaĠională.

Activitatea 1
Problema: Care sunt diferenĠele dintre stările de agregare diferite ale materiei?
Descrierea activităĠii: Compararea structurii diferite a materiei prin urmărirea unei animaĠii.
Sarcini de lucru
1. UrmăriĠi animaĠia de la adresa http://www.harcourtschool.com/activity/states_of_matter/.
2. DaĠi pe rând click pe solid, lichid úi gaz úi completaĠi corespunzător tabelul de mai jos.
Gaz

Lichid

Solid

DistanĠa dintre /particule
(comparativ cu celelalte stări)
Viteza de deplasare a
particulelor (comparativ cu
celelalte stări)
Structura/ aranjarea
particulelor (eventual desen)

Note pentru profesori

x Se poate avea în vedere modelarea structurii substanĠelor cu ajutorul softurilor educaĠionale,
precum úi organizarea activităĠilor de învăĠare în echipă (profesor de fizică – profesor de chimie)
utilizând particularităĠile disciplinelor pentru a le facilita elevilor transferul de competenĠe de la
chimie la fizică.
Activitatea 2
Problema: Cum se caracterizează substanĠele din punct de vedere fizic úi chimic?
Descrierea activităĠii: Documentarea pentru găsirea răspunsurilor.
Sarcini de lucru:
AveĠi la dispoziĠie textul următor:
„În condiĠii normale substanĠele pot exista în trei stări de agregare: solidă, lichidă úi gazoasă.
Prin modificarea temperaturii úi presiunii, substanĠele pot fi aduse în oricare dintre aceste stări, cât
úi în a patra stare, plasma, dacă nu suferă modificări chimice. Fiecare stare se caracterizează după
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miúcarea úi interacĠiunea particulelor constitutive, respectiv după gradul de omogenizare al acestora,
în funcĠie de energia lor cinetică úi potenĠială.
Energia cinetică este implicată în agitaĠia termică a particulelor úi are tendinĠa de a dispersa
substanĠele, iar energia potenĠială realizează coeziunea substanĠelor.
AcĠiunea celor două tendinĠe este decisivă pentru starea de agregare a substanĠelor, deoarece
rezultanta lor conduce fie la ordonarea úi atragerea particulelor, fie la dezordinea úi îndepărtarea
acestora.
Starea de ordonare perfectă a particulelor se găseúte în cristalul ideal, iar dezordinea perfectă
corespunde gazului ideal.
Între aceste stări limită există stări intermediare, în funcĠie de agitaĠia termică.
La 0 K, când orice agitaĠie termică încetează, toate substanĠele trec în stare solidă. În această
situaĠie, unica forĠă care acĠionează este cea de coeziune, iar particulele au o condensare maximă úi
sunt aranjate sub formă de reĠele cristaline. Prin creúterea temperaturii, forĠele de coeziune slăbesc,
agitaĠia termică creúte continuu úi se ajunge la punctul de topire când substanĠele trec în stare
lichidă. Dacă temperatura creúte în continuare până la punctul de fierbere, substanĠele trec în stare
gazoasă.
Starea solidă reprezintă starea cea mai condensată a materiei, datorită forĠelor de coeziune
puternice, care leagă úi apropie particulele atât de mult, încât poziĠiile lor devin fixe úi miúcarea lor
este tot mai dificilă. Din această cauză, substanĠele în stare solidă au formă úi volum propriu, au
densitate mare úi presiune de vapori minimă. În functie de gradul de ordonare al particulelor,
substanĠele solide pot avea formă cristalină sau amorfă.
Starea lichidă este starea intermediară între starea gazoasă úi cea solidă, cu care se aseamănă în
apropierea punctelor de transformare.
Ca stare condensată, se aseamănă cu solidele, deoarece particulele au miúcări vibratorii úi un
număr mic de grade de libertate. Ca stare fluidă, se aseamănă cu gazele prin miúcările dezordonate
ale particulelor, care însă nu se ciocnesc între ele, ci alunecă unele faĠă de altele (miúcare
browniană). Gradul de libertate al miúcării particulelor este mai redus decât al gazelor. Deplasarea
prin alunecare determină atât existenĠa volumului propriu al lichidelor, caracteristic stărilor
condensate, cât úi fenomenul de curgere datorită căruia lichidele nu au formă proprie, ci iau forma
vasului în care se află (ca úi gazele).
În condiĠii normale, starea gazoasă este specifică gazelor monoatomice (gazele rare) úi
substanĠelor poliatomice covalente cu masa moleculară mică; H2, O2, Cl2, HCl, NH3, H2S. La
temperaturi ridicate se transformă în vapori majoritatea substanĠelor, chiar úi metalele.
Starea gazoasă este omogenă úi din această cauză proprietăĠile sunt foarte puĠin influenĠate de
structura moleculelor, iar legile stabilite sunt valabile indiferent de natura gazului. Pentru a descrie
starea unui gaz ideal sunt suficienĠi trei parametri: volumul V, presiunea p úi temperatura T.
Gazele reale prezintă abateri de la legea gazelor ideale. Ele se comprimă úi se pot lichefia la o
anumită temperatură numită temperatură de lichefiere, când forĠele de coeziune devin semnificative
încât pot determina apariĠia stării condensate.”
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1. IdentificaĠi cel puĠin trei idei la prima lectură. (Survey)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. La ce întrebări ar putea să răspundă textul citit? (Question)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ReluaĠi lectura activă căutând răspunsul la întrebările de la etapa a doua. (Read)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. RememoraĠi sau scrieĠi ideile principale din text sau chiar răspunsul sintetic la intrebări. (Recite/
write)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5 . ReluaĠi lectura úi scrieĠi fraze cheie pentru fiecare. (Review)
ComparaĠi apoi cu ce a scris colegul / colega.
Note pentru profesor

x În timpul urmăririi animaĠiei, profesorul să se asigure că toĠi elevii înĠeleg explicaĠiile în
limba engleză (se pot traduce treptat de către profesor sau elevi).
x Pentru însuúirea unor noĠiuni se pot derula exerciĠii de lectură funcĠională utilizând texte,
filme, imagini, de exemplu Metoda SQ3R Survey, Question, Read, Recite and Review
 Survey (sondare, sondaj) – identificarea a 3-6 idei dintr-un text la o lectură global.

 Question (întrebare) – elevul se întreabă la ce întrebări ar putea să răspundă textul/ filmul/
imaginea.

 Read (citeúte) – elevul face o lectura activă, căutând răspunsul la întrebările de la etapa a
doua.

 Recite/ write (spune sau scrie) elevul rememorează sau scrie ideile principale din text sau
chiar răspunsul sintetic la întrebări.

 Review (revizuire, reluare) – elevul reia lectura úi scrie fraze cheie pentru fiecare
parte/ capitol/ secvenĠă.

x Pentru activitatea 2 se recomandă ca predarea să se realizeze în echipă cu profesorul de
chimie. În această situaĠie, pentru pregătirea activităĠilor de învăĠare este util să se elaboreze un
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„caiet de sarcini”. Acest document poate cuprinde: competenĠe vizate, sarcini de lucru pentru
ambele discipline, modalitatea de evaluare, fiúe de activitate, sursele utilizate úi resursele.
Exemplu de Caiet de sarcini:
Scopul activităĠii
Descrierea proprietăĠilor substanĠelor aflate în diferite stări de agregare.
Echipa:_________________________________________________________________
Fizica

Chimia

Observarea unor animaĠii privind
agitaĠia termică.

Observarea unor animaĠii care
explică legăturile dintre particulele
substanĠei.

CompetenĠele vizate
Obiective operaĠionale
Sarcini de lucru

Descrierea fenomenelor fizice
care au loc în fiecare substanĠă.

Descrierea fiecărui tip de legătură.

Evaluare
Fiúe / instrumente
Surse/ resurse

EXEMPLUL 4
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x căldura – conducĠia termică: mecanismul conducĠiei; dependenĠa de natura substanĠei;
x conceptul de conductivitate ca proprietate măsurabilă a substanĠelor (viteză de propagare a
căldurii);
x formularea unor concluzii în urma observării sau realizării unor experimente;
x comunicarea în scris a explicaĠiilor;
x interpretarea datelor experimentale.

Activitatea 1
Problema: Cum se transmite căldura în solide?
Descrierea activităĠii: Punerea în evidenĠă a fenomenului de conducĠie termică.
Sarcina de lucru:
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru.

x AveĠi la dispoziĠie o baghetă de metal, o sursă de cădură úi o lumânare, un suport cu trepied,
o menghină mică, o mufă.

x FixaĠi bagheta la un capăt în poziĠie orizontală úi lăsaĠi să cadă picături de ceară din loc în
loc pe bagheta de metal. ÎncălziĠi capătul liber al baghetei.
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x Ce observaĠi?.............................................................................................................................
x Ce presupuneri faceĠi în legătură cu fenomenul observat?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x VerificaĠi răspunsurile documentându-vă din manual úi din fiúa de documentare.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x RăspundeĠi la întrebări:

a. Cum se numeúte fenomenul prin care se propagă căldura în solide?
.........................................................................................................................................................
b. Care este fenomenul care stă la baza conducìiei termice?
.........................................................................................................................................................
c. Urmărind animaĠia de mai jos explicaĠi mecanismul de propagare al căldurii prin solide.
http://www.ucopenaccess.org/courses/APPhysBIV2/course%20files/multimedia/lesson27/Cont
ainer.html
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Documentare
Conductivitatea termică = proprietate a corpurilor, care descrie viteza de propagare a
energiei termice, se măsoară în Joule/secundă úi reprezintă energia termică transferată printr-o
secĠiune transversală a substanĠei într-o secundă.
Valori ale conductivităĠii pentru diferite substanĠe.
SubstanĠa

Conductivitatea termică J/s

Argint

420

Cupru

380

Aluminiu

200

Sticlă

0,048

Spumă poliuretanică

0,024

Lemn

0,08-0,16

Aer

0,023

x Având la dispoziĠie valorile din tabelul de mai sus, precizaĠi care consideraĠi că este
materialul care izolează termic cel mai bine.
x Având la dispoziĠie lemn úi spumă poliuretanică, ce soluĠie consideraĠi mai eficientă pentru
izolarea termică a unei case? ExplicaĠi alegerea făcută.
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................
Note pentru profesori

x Pentru a trezi curiozitatea elevilor, profesorul poate să înceapă lecĠia cu urmărirea filmului
Cum poĠi să stingi o lumânare fără să sufli sau să o atingi? (care poate fi descărcat de pe linkul:
http://www.dailymotion.com/video/xnhmbw_eteindre-une-bougie-sanssouffler_tech?ralg=behavior-only#from=embediframe-playreloff-2).
ExplicaĠia se va găsi în conductivitatea mare a materialului utilizat. Se poate aplica metoda
proiectului, pentru această unitate de învăĠare:
x Profesorii pot pregăti fiúele de documentare care vor conĠine informaĠii din diferite surse,
inclusiv din manual;
x Profesorii vor pregăti fiúele de activitate pe care elevii le vor completa după ce s-au
documentat.
Activitatea 258
Problema: De ce, prin atingere, avem impresia că unele obiecte dintr-o cameră sunt mai reci
decât altele?
Descrierea activităĠii: Realizarea unor experimente simple care să evidenĠieze proprietăĠile
corpurilor conductoare úi izolatoare termic.
Sarcini de lucru
1. Materiale necesare: un corp din metal, un fular.

x AtingeĠi cu o mână un corp din metal (piciorul scaunului/ mesei) úi cu cealaltă fularul.
x Cum vi se par cele două obiecte din punctul de vedere al temperaturii?
...................................................................................................................................................
2. Materiale necesare: strecurătoare metalică, brichetă, cutie cu chibrituri, lumânare

x AprindeĠi fitilul lumânării úi introduceĠi lumânarea sub strecurătoare.
x Ce se întâmplă cu flacăra lumânării?

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

x IntroduceĠi bricheta sub strecurătoare úi apăsaĠi pe clapetă, pentru a ieúi gaz din brichetă. Un
coleg de grupă va aprinde gazul prin exteriorul strecurătoarei.
x Ce se întamplă cu flacăra ?
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

După o idee a doamnei profesor Ioana IoniĠă.
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3. Materiale necesare: cutie metalică cu capac în care sunt
fixate trei tije (aproximativ de aceeaúi dimensiune, dar realizate
din materiale diferite: metal, lemn, plastic), apă fiartă. Pe
fiecare tijă (porĠiunea din exteriorul cutiei) se află câte o
picătură de ceară.
x Se toarnă apă fiartă în cutia metalică úi se acoperă cutia
cu capacul.
x Ce se întâmplă cu picăturile de ceară de pe tije după 30
de secunde ?
..........................................................................................
..........................................................................................

x AdăugaĠi apă fiartă în cutie úi urmăriĠi picăturile timp de 10 minute.
x Ce se intamplă cu picăturile de ceară de pe tijele din plastic úi din lemn ?
.........................................................................................................................................................

x ÎnlocuiĠi apa din cutie cu altă apă fiartă úi urmăriĠi încă 10 minute picăturile.
x Care este tija de pe care încă nu s-au desprins picăturile?
.........................................................................................................................................................

x Ce concluzie puteĠi formula cu privirea la rapiditatea propagării căldurii prin corpurile
solide?
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x Cum explicaĠi că obiectele din metal par mai reci decât obiectele din alt material, deúi se
găsesc în aceeaúi încăpere ?

.........................................................................................................................................................

x

De ce pânzele sau sitele sunt folosite în laboratoare pentru încălzirea lichidelor aflate în vase
de sticlă?
.......................................................................................................
......................................................................................................
x De ce lampa minerului se mai numeúte úi lampă de
siguranĠă?
..................................................................................................
.................................................................................................
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Activitatea 359
Problema: Ce se întâmplă cu o bucată de hârtie dacă o Ġinem deasupra flăcării unei spirtiere?
Descrierea activităĠii: Studiul experimental al efectului conducĠiei termice.
Sarcini de lucru
Sarcina 1
AveĠi la dispoziĠie câte o Ġeavă de cupru, o bară din lemn úi o eprubetă, fiecare având acelaúi
diametru (20 – 25 mm) úi aceeaúi lungime, 3 fâúii de hârtie (4 – 5 cm), spirtieră, chibrituri.
1. Într-o fâúie de hârtie se aúează Ġeava, în altă fâúie se aúează eprubeta, iar în cea de a treia
fâúie se aúează bara de lemn.

2. ğineĠi Ġeava de cupru deasupra flăcării de la spirtieră, timp de 5 secunde, susĠinând-o de
capetele fâúiei de hârtie, úi notaĠi ce observaĠi:
...............................................................................................................................................................
3. RepetaĠi experimentul cu bara de lemn respectând aceleaúi condiĠii ale experimentului
(ǻt=5s, aceeaúi distanĠă de la flacără la fâúia de hârtie) úi notaĠi observaĠiile.
...............................................................................................................................................................
4. RepetaĠi experimentul cu eprubeta respectând aceleaúi condiĠii ale experimentului (ǻt=5s,
aceeaúi distanĠă de la flacără la fâúia de hârtie) úi notaĠi observaĠiile.
...............................................................................................................................................................
5. Folosind cunoútinĠele despre mecanismele de transmitere a căldurii, explicaĠi ce s-a
întâmplat cu hârtia în cele trei experimente.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. AccesaĠi linkul http://www.youtube.com/watch?v=AhqiHFhdujE, urmăriĠi cu atenĠie filmul
úi completaĠi.

Sarcina 2
1. Ce materiale sunt folosite în experiment?
...............................................................................................................................................................
2. DescrieĠi pe scurt experimentul prezentat în film:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

După o idee a doamnei profesor Liliana Iacob.
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3. Cum explicaĠi faptul că bancnota nu arde atunci când este pusă pe Ġeava de cupru deasupra
flăcării?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Pentru prima fiúă de lucru clasa se împarte în grupe de câte patru elevi la o masă.
x Pentru a doua fiúă de lucru se recomandă să vă asiguraĠi că elevii înĠeleg foarte bine limba
engleză úi să alcătuiĠi úi un dicĠionar al termenilor útiinĠifici, traduúi în limba română.
x Filmul va fi oprit sau va fi reluat ori de câte ori informaĠiile prezentate sunt importante
pentru înĠelegerea fenomenelor.

EXEMPLUL 5
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x fierberea: fenomenele care se produc în timpul fierberii; vaporizare (evaporare úi fierbere),
temperatura de vaporizare;
x schimbarea stării de agregare – topirea/ solidificarea: conservarea masei la schimbarea stării
de agregare;

x formularea/ identificarea problemei de investigat;

x comunicarea în scris a explicaĠiilor;

x reprezentarea grafică a variaĠiei unor mărimi fizice date: reprezentarea unei legi fizice sub
formă de grafic sau reprezentarea unei dependenìe.

Activitatea 1
Problema: Ce este evaporarea?
Descrierea activităĠii: Descrierea mcanismului de evaporare.
Sarcini de lucru
RealizaĠi experimentul propus úi completaĠi următoarea fiúă de lucru:

x Într-un vas transparent turnaĠi apă úi marcaĠi nivelul la care este suprafaĠa apei. Vasul are
formă paralelipipedică.
x AúezaĠi vasul deasupra unei surse de căldură.

x DescrieĠi ce observaĠi odată cu creúterea temperaturii

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

327

x Ce se întâmplă cu moleculele de apă de la suprafaĠa apei?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Care este cauza acestui fenomen? De unde provine energia de care au nevoie moleculele?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce predicĠie puteĠi face dacă vasul nu este în apropierea unei surse de căldură?

................................................................................................................................................................

Activitatea 2
Problema: Ce este úi când se produce fierberea?
Descrierea activităĠii: Observarea modelării fenomenului de fierbere úi reprezentarea grafică a
variaĠiei temperaturii în timpul evaporării úi a fierberii.
Sarcini de lucru
RealizaĠi experimentul propus úi completaĠi următoarea fiúă de lucru:

x TurnaĠi apă într-un pahar Berzelius (100 ml).

x FixaĠi de un suport un termometru de laborator (care poate măsura temperaturi între -5° C úi
+100° C), astfel încât rezervorul termometrului să fie introdus în apă, aproape de suprafaĠa liberă a
acesteia.
x ÎncălziĠi apa utilizând o sursă de căldură (spirtieră, termoplonjor) úi observaĠi cu atenĠie ce se
întâmplă. NotaĠi constatările.
................................................................................................................................................................
x ÎnregistraĠi temperatura apei, din trei în trei minute, în următorul tabel:

fierberea
1,2

temperatura (Celsius)

momentul de
timp
temperatura
0
3
6
9
12
15
18
21
24

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

10
timp (min)
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20

30

x Pe măsură ce completaĠi datele, se va genera un grafic. UrmăriĠi în grafic cum se modifică
temperatura în timpul încălzirii apei.
Ce observaĠi?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x ContinuaĠi cronometrarea timp de cinci minute din momentul în care apa începe să fiarbă
(bulele formate în lichid se sparg zgomotos la suprafaĠa acestuia) úi continuaĠi măsurarea
temperaturii apei.
x ÎnregistraĠi valoarea temperaturii úi treceĠi-o în tabel. Ce constataĠi?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Activitatea 3
Problema: La ce este folosită căldura în timpul fierberii? Ce este căldura latentă de vaporizare?
Descrierea activităĠii: Punerea în evidenĠă a faptului că energia termică nu se foloseúte doar
pentru încălzire. Determinarea căldurii latente de vaporizare.
Sarcini de lucru
RealizaĠi experimentul de mai jos úi completaĠi fiúa de lucru următoare:
x
x
x
x

Se pun 250 ml de apă într-un pahar Berzelius de 500 ml.
CântăriĠi paharul cu apă la începutul experimentului.
ÎncălziĠi paharul cu apă cu ajutorul unui fierbător úi cântăriĠi-l din 5 în 5 minute.
Înregistraìi valorile mărimilor în tabelul de mai jos.
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Notă pentru elevi: InstrucĠiuni de completare. Se vor completa doar zonele colorate în
galben.60
x DiscutaĠi în cadrul echipei úi răspundeĠi la următoarele întrebări.

x Pe coloana 6 treceĠi valorile energiei electrice consumate (P este puterea electrică a
fierbătorului, iar ǻt este intervalul de timp în care fierbătorul a încălzit apa).
- În ce s-a transformat energia electrică?.........................................................................................
- La ce foloseúte energia rezultată?
................................................................................................................................................................
- Cum explicaĠi fenomenul?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Pe coloana 7 se va calcula raportul dintre energia primită de apă úi masa de lichid
transformată în vapori. Ce puteĠi spune despre acest raport?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Cădura necesară pentru a transforma o cantitate de lichid în gaz se numeúte căldură latentă
de vaporizare. Cât este caldura latentă de vaporizare a apei?
...............................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Se formează echipe de lucru, care au la dispoziĠie fiúele de activitate experimentală.
x Dacă există posibiltatea utilizării calculatoarelor în laboratul de fizică, profesorii pot pregăti
úi salva fiúiere de calcul tabelar, pentru fiecare echipă. În foile de calcul pot fi incluse úabloane
pentru grafic, pentru ca elevii să observe imediat cum se modifică temperatura.

x Ca sursă de căldură în experimentul de fierbere se poate utiliza un fierbător electric
(termoplonjor). Elevii trebuie atenĠionaĠi că ar trebui să Ġină cont de posibilitatea ca termometrul să
indice incorect temperatura apei, în funcĠie de poziĠia în care acesta se află faĠă de fierbător.
Activitatea 461
Problema: Cum putem fierbe apă într-un pahar de hârtie?
Descrierea activităĠii: Analiza comportării apei în timpul încălzirii úi fierberii
Sarcini de lucru

AĠi mai auzit de un „ibric” de ... hârtie, care să fie pus direct la flacără ... úi să nu se aprindă?
Ba, mai mult, în el să poată fi fiert un ou?
Pentru a reuúi această performanĠă:

Dacă se poziĠionează mouse-ul (pe varianta electronică a fiúierului) pe celulele cu colĠ, se vor găsi
informaĠii în legătură cu semnificaĠiile mărimilor din fiecare coloană.
61
După o idee a doamnei profesor Carmen Botoú.
60
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AveĠi la dispoziĠie următoarele materiale: un pahar de hârtie, o bucată de sârmă, stativ cu cârlig,
lampă de spirt, termometru de laborator, cleúte de lemn, ceas.

¾ PuneĠi-i paharului o mică toartă din sârmă, umpleĠi-l cu apă până aproape de margine úi suspendaĠi
acest „ibric” de cârligul stativului, la distanĠa de 5-6 cm deasupra flăcării unei lămpi de spirt.

¾ PuneĠi rezervorul termometrului deasupra apei din pahar, astfel încât să nu ajungă în contact
cu apa (folosind cleútele de lemn), urmăriĠi comportarea apei în timpul încălzirii úi fierberii sale,
citiĠi indicaĠiile termometrului la intervale egale de timp (de exemplu, două minute), folosind
ceasul, úi treceĠi valorile obĠinute experimental în tabelul următor:
Timpul (minute)
Temperatura (°C)

¾ TrasaĠi graficul încălzirii úi fierberii apei, trecând pe axa orizontală timpul (minute) úi pe axa
verticală temperatura (°C):
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¾ DescrieĠi comportarea apei în timpul încălzirii:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................

¾ Care consideraĠi că ar fi cuvintele cheie care ar defini vaporizarea?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¾ CaracterizaĠi procesul de fierbere:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¾ Ce se întâmplă cu temperatura în timpul încălzirii apei?

.........................................................................................................................................................
¾ Ce se întâmplă cu temperatura în timpul fierberii apei?

.........................................................................................................................................................
Ce valoare are temperatura apei în timpul fierberii?
................. °C.

¾ PăstraĠi varianta corectă:
Pentru a se vaporiza, apa absoarbe / cedează căldură.
Documentare
Căldura latentă specifică de vaporizare a unui lichid (Ȝv) reprezintă căldura necesară vaporizării
unui kilogram din acel lichid, la temperatura lui de fierbere:

Ȝ

v

Q
,¢ ²
m Ȝv

J
kg

Astfel, la temperatura de fierbere, căldura latentă primită de corp din exterior în timpul
vaporizării sale este folosită pentru menĠinerea temperaturii constante.
¾ ExplicaĠi secretul „ibricului” de hârtie:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ObservaĠie: Procedeul poate fi aplicat cu succes úi în excursie, de exemplu, pentru fierberea
unui ou, căldura putând fi furnizată de un jar de lemne uscate.
ùtiaĠi că...
Temperatura de fierbere depinde de presiunea atmosferică exercitată asupra lichidului?
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De exemplu, pe vârful muntelui Everest apa fierbe la 70°C, astfel că alpiniútii nu pot nici măcar
să fiarbă un ou într-un vas deschis! Cum explicaĠi?

..................................................................................................................................
De exemplu, în „oala de fiert sub presiune” apa fierbe la 110°C, de aceea, în astfel de vase,
alimentele se fierb într-un timp mai scurt! Cum explicaĠi?

.................................................................................................................................

Note pentru profesor

x Activitatea se poate organiza pe grupe de câte trei elevi.

x Fiúele de lucru se distribuie elevilor înainte de realizarea experimentelor, pentru a-i
familiariza cu aspectele de urmărit.

x Recomandare: pentru a răspunde eventualei cerinĠe, din partea elevilor, de a-úi confecĠiona
singuri paharul de hârtie, fiúa de lucru se poate completa cu următoarele precizări:

Cu o foaie de hârtie mai groasă, o foarfecă (opĠional), bandă adezivă (opĠional), faceĠi un pahar
de hârtie astfel: luaĠi coala de hârtie úi împăturiĠi-o astfel, încât să obĠineĠi un triunghi cu două laturi
egale (pasul 1) úi tăiaĠi cu ajutorul foarfecii surplusul de hârtie (pasul 2). După ce aĠi obĠinut
triunghiul (pasul 3), luaĠi unul din colĠurile hârtiei de 45° úi pliaĠi-l ca în imagine (pasul 4). La fel
veĠi proceda úi cu cel de-al doilea colĠ de hârtie de 45°. PliaĠi úi triunghiurile de sus, fixaĠi-le cu
bandă adezivă úi paharul vostru din hârtie este gata!

x Dacă doriĠi să verificaĠi úi modul în care elevii útiu să aplice relaĠia de calcul pentru călduri
latente, puteĠi solicita în fiúa de lucru rezolvarea următoarei cerinĠe: 
Ce căldură este necesară pentru fierberea unei cantităĠi de apă cu masa de 0,3 kg la temperatura
de 100° C, útiind că apa are căldura latentă specifică de vaporizare Ȝv = 23·105J/kg ?
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EXEMPLUL 6
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
x schimbarea stării de agregare – topirea/ solidificarea;
x conservarea masei la schimbarea stării de agregare.
Activitatea 1
Problema: Cum se modifică masa unui corp dacă se schimbă forma sa prin diviziune?
Descrierea activităĠii: Conservarea masei într-o transformare fizică.
Sarcini de lucru

x AveĠi la dispoziĠie: balanĠă electronică, hîrtie, câteva bucăĠi mici de cretă, creion.

x Pe talerul balanĠei se aúează o foaie de hârtie, 2-3 bucăĠele de cretă úi un creion,
determinându-se astfel masa iniĠială a sistemului.
x Cu grijă, componentele se aúează pe masă. Folosind creionul, creta se mărunĠeúte destul de
fin úi se recântăreúte sistemul.
x PrecizaĠi masa iniĠială a sistemului. ...........................................................................................

x PrecizaĠi masa finală a sistemului...............................................................................................
x De ce credeĠi că úi creionul (face parte din sistem) se cântăreúte? ............................................

.........................................................................................................................................................

x Care este concluzia care se desprinde din experimentul pe care tocmai l-aĠi
realizat?...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Activitatea 2
Problema: Cum se modifică masa unui corp prin schimbarea stării de agregare?
Descrierea activităĠii: Conservarea masei într-o transformare fizică
Sarcini de lucru

x AveĠi la dispoziĠie: două balanĠe electronice, două vase de sticlă, cuburi de gheaĠă, folie,
surse de căldură, două termometre.

x În fiecare vas se pun câte patru cuburi de gheaĠă. Unul dintre pahare se acoperă cu folie.
Fiecare sistem se cântăreúte.
x Din trei în trei minute se notează masele vaselor (pentru accelerarea observaĠiilor, din când
în când, paharele pot fi încălzite).

x După topirea gheĠii úi încălzirea apei, se cântăreúte úi vasul acoperit úi cel descoperit (când
au aceeaúi temperatură).
x PrecizaĠi masa iniĠială a fiecărui sistem.....................................................................................

x PrecizaĠi masa finală a fiecărui sistem.......................................................................................
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x DaĠi o explicaĠie asupra observaĠiilor făcute.
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Activitatea 3
Problema: Cum se modifică masa într-o reacĠie chimică?
Descrierea activităĠii: Conservarea masei într-o reacĠie chimică.
Sarcini de lucru

x UrmăriĠi secvenĠa de la adresa http://www.youtube.com/watch?v=J5hM1DxaPLw, unde se
poate vedea reacĠia chimică.
Pb(NO3)2 + 2 KI o2 KNO3 + PbI2

x De ce puteĠi concluziona că a avut loc o reacĠie chimică?
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x PrecizaĠi valoarea masei reactanĠilor. ........................................................................................
x PrecizaĠi valoarea masei produúilor de reacĠie. .........................................................................

x FormulaĠi o concluzie referitoare la observaĠiile făcute anterior.

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate.

EXEMPLUL 7
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x topirea/ solidificarea: efectul sării asupra punctului de îngheĠ al apei;
x constanĠa temperaturii în timpul fierberii.

Activitatea 1
Problema: La ce temperatură se schimbă starea de agregare a unei substanĠe?
Descrierea activităĠii: Compararea temperaturilor la care are loc tranziĠia de fază la apă pură úi
soluĠia apoasă.
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Sarcini de lucru

x pentru grupele A si B.
x NotaĠi temperatura lichidului din fiecare pahar, la interval de 1 minut.
timp (min)

temperatura (ºC)

1
2
3
4
5
.
.
x DeterminaĠi temperarura de fierbere a soluĠiei úi a apei pure:
 apa pură fierbe la temperatura t1 = ..........
 soluĠia de apă cu zahăr (sare) fierbe la temperatura t2 = ..........
x ComparaĠi rezultatele cu ale colegilor din cealaltă grupă. Ce constataĠi?
…………………………………………………………………………………….........................

x În concluzie, temperatura de fierbere a apei pure este ............................................ faĠă de
temperatura de fierbere a soluĠiei. În urma experimentului realizat, ce factor a influenĠat temperatura
de fierbere a soluĠiei? .............................................................................................................................
x pentru grupele C si D.
x UrmăriĠi evoluĠia dimensiunilor úi formelor celor două cuburi, timp de 25 min, úi completaĠi
în tabel.
timp (min)

înălĠime (mm)
cub simplu

3
6
9
12
15
18
21
24
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înălĠime (mm)
cub cu sare (zahăr)

x Cum se topeúte cubul neacoperit în comparaĠie cu cubul acoperit cu sare/zahăr.
x ComparaĠi rezultatul obĠinut cu rezultatul celeilalte grupe.
……………………………………………………………………………………....

x Ce concluzie puteĠi formula în legătură cu temperatura de topire a gheĠii, în raport cu cea a
gheĠii impurificate?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Note pentru profesori

x Elevii clasei se împart în patru grupe, A, B, C, D.
x Fiecare din primele două grupe de elevi primeçte două spirtiere çi două pahare de sticlă
termorezistentă cu câte 100 ml de apă pură.
x Grupa A adaugă într-un pahar circa 50 de grame de zahăr, iar grupa B circa 50 de grame de
sare.
x Alte două grupe de elevi primesc câte două cuburi de gheaìă, identice ca dimensiuni.
Grupa C acoperă circa 4/5 din suprafaìa superioară a unui cub de gheaìă cu zahăr, iar grupa D
utilizează, în aceleaçi condiìii, sare.
Activitatea 2
Problema: Cum se poate folosi dependenĠa temperaturii de topire a substanĠelor?
Descrierea activităĠii: Aplicabilitatea dependenĠei temperaturii tranziĠiei de fază de puritatea
materialului.
Sarcini de lucru:
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:

x Iarna, úoselele îngheĠate sunt tratate cu sare (NaCl) sau cu clorură de calciu (CaCl). De ce?
.........................................................................................................................................................

x Iarna, avioanele sunt degivrate (http://dejivra.dictionarweb.com/dictionar-dejivra. html,
http://ro.wikipedia.org/wiki/Degivrare, http://www.youtube.com/watch?v=GFMQjlz9Pug.
UrmăriĠi cu atenĠie informaĠiile pe care le primiĠi accesând linkurile úi completaĠi tabelul:
Metode de degivrare

Avantajele metodei

Dezavantajele metodei

x Cum se realizează această operaĠie? .........................................................................................
...............................................................................................................................................................

x JustificaĠi răspunsul! .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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x La istorie aĠi învăĠat despre epoca bronzului. Bronzul este un aliaj pe bază de cupru (peste
80%) úi de staniu (în proporĠii mai mici se mai regăseúte aluminiu, plumb etc).
SubstanĠa

Temperatura de topire (ºC)

Cupru

1085

Staniu

232

Aluminiu

660

Fier

1543

Plumb
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Bronz (15,8% Sn)

520

x De ce oare s-a utilizat bronzul pentru confecĠionarea armelor, bijuteriilor, obiectelor casnice
úi nu cuprul? JustificaĠi răspunsul!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Elevii vor fi grupaĠi de către profesor în grupe eterogene úi fiecare elev va avea fiúa de lucru
pe care trebuie să o completeze
x Toate cele patru grupe, A, B, C, D vor lucra simultan, apoi îúi vor prezenta concluziile.
x Este foarte posibil ca apa pură să nu fiarbă la temperatura de 100° C (presiunea atmosferică
depinzând de poziĠionarea geografică a localităĠii unde se află úcoala), deci trebuie să li se explice
elevilor fenomenul observat la apa pură.

5.3.3. ELECTRICITATE ùI MAGNETISM
EXEMPLUL 1
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
x magneĠi, interacĠiuni magnetice, poli magnetici;
x comunicarea în scris a explicaĠiilor.
Activitatea 1
Problema: Cum interacĠionează magneĠii?
Descrierea activităĠii: Descrierea interacĠiilor magnetice
Sarcini de lucru
NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=ak8Bh9Zka50 úi completaĠi fiúa de lucru.
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x EnumeraĠi cel puĠin trei aplicaĠii ale magneĠilor .......................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x Ce se întâmplă dacă rupem un magnet în două bucăĠi?

.........................................................................................................................................................
x MarcaĠi cu săgeĠi modul în care interacĠionează polii magnetici de mai jos.

x DescrieĠi componenĠa sistemului de mai jos:.....................................................................
.........................................................................................................................................................

N

S

x DescrieĠi interacĠiile care apar în sistem (în funcĠie de culorile celor doi poli)
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

x ApropiaĠi de o busolă un magnet, întâi cu polul Nord, apoi cu polul Sud. DescrieĠi
interacĠiile observate. .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x ExplicaĠi de ce credeĠi că polii magnetici sunt numiĠi Nord, respectiv Sud.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Activitatea 2
Problema: Cum interacĠionează magneĠii?
Descrierea activităĠii: Analizarea interacĠiilor magnetice.
Sarcini de lucru

x Desenul din dreapta reprezintă corect interacĠiile magnetice?
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JustificaĠi răspunsul! ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x SituaĠia celor două busole, alăturate, poate fi reală sau trucată? JustificaĠi soluĠia în maxim
două propoziĠii.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x SituaĠia din desenul de mai jos poate fi reală sau trucată? JustificaĠi soluĠia în maxim două
propoziĠii.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Formularea „polul plus al unui magnet atrage polul minus al altui magnet” este falsă sau
corectă? JustificaĠi răspunsul în maxim două propoziĠii.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

EXEMPLUL 2
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x legea lui Ohm: relaĠia de directă proporĠionalitate între tensiune úi intensitatea curentului
electric;

x deducerea unei valori folosind termenii unui úir care respectă o relaĠie de proporĠionalitate;
x realizarea de analogii cu fenomenele procesele cunoscute, familiare;
x stabilirea relaĠiilor de cauzalitate în cadrul fenomenelor fizice;
x formularea unor concluzii în urma observării sau realizării unor experimente.
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Activitatea 1
Problema: Cine „comandă” curentul electric?
Descrierea activităĠii: Identificarea relaĠiei între tensiune, intensitate úi rezistenĠă electrică
utilizând modelarea.
Sarcini de lucru

x UrmăriĠi animaĠia de la adresa http://phet.colorado.edu/en/simulation/ohms-law úi rezolvaĠi
fiúa de activitate următoare:
SemnificaĠia mărimilor este:

U
Volti

I
Amperi

U/I
V/A
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Intensitatea (A)

- V este tensiunea aplicată;
- I – intensitatea curentului electric;
- R – rezistenĠa electrică a consumatorului (o proprietate a corpurilor de a se opune trecerii
curentului electric).
x PăstraĠi valoarea constantă pentru rezistenĠa electrică úi observaĠi ce se întâmplă cu intensitatea curentului electric printr-un consumator, când se modifică tensiunea care se aplică la
capetele consumatorului?
x ÎnregistraĠi datele într-un tabel de forma:

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1

1.5

Tensiunea U

Notă: Pe măsură ce veĠi completa, se va genera alăturat graficul care arată dependenĠa celor
două mărimi.
x Ce se întâmplă cu valoarea raportului U/I ?

................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
x ComparaĠi valorile obĠinute pe coloana a treia cu valoarea rezistenĠei alese.
......................................................................................................................................................
x AlegeĠi altă valoare pentru rezistenĠă úi reluaĠi înregistrările.

x Menìineìi tensiunea constantă çi modificaìi valoarea rezistenìei electrice. Ce presupuneri
faceìi în legătură cu modificarea valorii intensităìii curentului electric?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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TreceĠi valorile înregistrate în tabelul de mai jos úi verificaĠi presupunerea făcută.
I
Amperi
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

U
VolĠi
5
5
5
5
5
5
5
5

Intensitatea (A)

R
Ohmi

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,5

1

1,5

Rezistenta electrica(ohm)

x FormulaĠi concluzii în legătură cu cele observate. Cine „comandă” curentul electric?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......

Activitatea 2
Problema: Cum depinde intensitatea curentului de tensiunea aplicată?
Descrierea activităĠii: Verificarea experimentală a Legii lui Ohm.
Sarcini de lucru
RezolvaĠi următoarea fiúă de activitate experimentală.
AveĠi la dispoziĠie o sursă de tensiune, fire conductoare, un consumator cu rezistenĠa electrică
cunoscută, întrerupător, ampermetru, voltmetru.
x ConstruiĠi circuitul următor:

x ÎnchideĠi circuitul úi pentru o valoare a tensiunii electrice úi măsuraĠi intensitatea curentului
electric.

x ModificaĠi valoarea tensiunii electrice úi repetaĠi măsurătorile. ReluaĠi măsurătorile pentru
cel puĠin úapte valori diferite ale tensiunii electrice.
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x CompletaĠi tabelul de mai jos cu datele înregistrate. Pe măsură ce veĠi completa tabelul se
va genera dependenĠa intesităĠii curentului electric prin consumator de tensiunea aplicată la
bornele consumatorului.

x CalculaĠi raportul U/I pentru fiecare măsurătoare.

x Se verifică Legea lui Ohm? …………………

x Dacă nu, atunci numiĠi posibile cauze pentru care în această situaĠie nu se verifică legea lui
Ohm pentru o porĠiune de circuit.
Note pentru profesor
x Foile de calcul tabelar vor fi elaborate de profesor úi salvate pe calculatoarele din laboratorul
de informatică.
x Activitatea se poate derula în colaborare cu profesorul de informatică.
x Pentru a facilita utilizarea aplicaĠiei Excel profesorii pot elabora tutoriale prin crearea de
ScreenCast cu aplicaĠia Comunity Clips.
x În situaĠia în care profesorul foloseúte o platformă de e-learning (sau un site Google) se
recomandă ca tutorialele să fie încărcate, pentru ca elevii să aibă acces la ele în vederea facilitării
învăĠării.
x Fiúele de activitate vor fi înmânate elevilor înainte de începerea activităĠii experimentale,
pentru ca aceútia să le poată studia.
x Se va realiza úi verificarea experimentală a legii lui Ohm, după observarea animaĠiei, pentru
a pune în evidenĠă că în realitate dependenĠa între tensiune úi intensitatea corespunzătoare nu este
strict liniară.
EXEMPLUL 3
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x gruparea becurilor în serie vs. gruparea în paralel;
x comunicarea în scris a informaĠiilor;
x realizarea de analogii cu fenomenele proceselor cunoscute, familiare.
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Activitatea 1
Problema: Ce este curentul electric?
Descrierea activităĠii: Modelarea curentului electric cu ajutorul curgerii lichidelor prin tuburi.62
Sarcini de lucru

x Între curgerea lichidelor prin tuburi úi curentul electric din conductoare există o mare
asemănare, astfel încât între diverse mărimi care caracterizează cele două tipuri de fenomene se pot
stabili corespondenĠe folositoare pentru înĠelegerea fenomenelor respective. CompletaĠi spaĠiile
libere din tabelul de mai jos:

Curgerea lichidelor

Curentul electric

...

fir conductor

Debit

intensitate

Robinet

...

contor apă

...

conductă derivată

...

x DescrieĠi curgerea apei dacă se închid, succesiv, fiecare din cele trei robinete din figură?
R2
R1
apa
R3

Se închide robinetul R1 ..............................................................................................
Se închide robinetul R2 ..............................................................................................
Se închide robinetul R3 ..............................................................................................

x DesenaĠi schema unui circuit electric echivalent cu sistemul de conducte de mai sus.
PrecizaĠi ce se întâmplă dacă se închid, succesiv, întrerupătoarele din circuit.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


62
În cele mai multe situaĠii, elevii îúi pot clarifica conceptele noi prin modelarea (asocierea) cu situaĠii
cunoscute din activitatea curentă. Un foarte potrivit exemplu este asocierea dintre curentul electric úi
curgerea lichidelor prin tuburi.
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Activitatea 2
Problema: Cum funcĠionează gruparea serie, respectiv paralel?
Descrierea activităĠii: Realizarea practică a circuitelor serie úi paralel.
Sarcini de lucru:
1. AveĠi la dispoziĠie patru baterii de 1,5 V, două becuri de lanternă, trei întrerupătoare,
conductoare de legătură.
RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:

x DesenaĠi în spaĠiul următor schema unui circuit cu becurile legate în serie, cu toate
elementele date, cu condiĠia ca întrerupătoarele să nu fie consecutive.

x RealizaĠi efectiv circuitul.
x DeschideĠi câte un singur întrerupător úi consemnaĠi funcĠionarea becurilor
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x În urma experimentului realizat, concluzionaĠi cum funcĠionează becurile, în funcĠie de
starea întrerupătoarelor ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. AveĠi la dispoziĠie două baterii de 1,5 V, două becuri de lanternă, trei întrerupătoare, conductoare
de legătură.
x DesenaĠi în spaĠiul următor schema unui circuit cu becurile legate în paralel, cu toate
elementele date, cu condiĠia ca întrerupătoarele să fie plasate atât în circuitul principal, cât úi pe
ramurile cu becurile, iar sursele să fie în serie.

x RealizaĠi efectiv circuitul.
DeschideĠi câte un singur întrerupător úi consemnaĠi funcĠionarea becurilor
.........................................................................................................................................................
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x În urma experimentului realizat, concluzionaĠi cum funcĠionează becurile, în funcĠie de
starea întrerupătoarelor .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x Comparând rezultatele la cele două experimente, discutaĠi despre avantajele úi dezavantajele
legării în serie, respectiv în paralel a becurilor
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

EXEMPLUL 4
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x conductori, izolatori: rolul unui fir (conductor) izolat în circuit;

x efectele curentului electric: efectul magnetic al câmpului electric;

x formularea unor concluzii în urma observării sau realizării unor experimente;

x lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafică úi interpretarea acestuia.
Activitatea 1

Problema: Care sunt purtătorii de sarcină electrică în diferite medii conductoare?
Descrierea activităĠii: Modelarea deplasării purtătorilor de sarcină electrică.
Sarcina de lucru
UrmăriĠi filmul de la adresa de mai jos:
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/nature_courant/nature_courant.swf .

x DaĠi click pe cele două lupe pentru a vizualiza ce se întâmplă cu purtătorii de sarcină
electrică (în fir úi în vas), atunci când întrerupătorul este deschis. DescrieĠi cele observate.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............................
x Ce se întâmplă cu aceleaúi particule în lichid úi în firele conductoare atunci când
întrerupătorul este închis?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Ce particule se deplasează în lichid?
……………………………………………………………….………………………...........................

x Ce sarcină electrică presupuneĠi că au purtătorii de sarcină care se deplasează în firul
conductor? ....................................…………….....................................................................................
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ExplicaĠi alegerea făcută.
…………………………………………………………………..………………………………….....
x Care este sensul de miúcare al purtătorilor de sarcină?

……………………………………………………………………………………………………........

x Deplasarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică printr-un mediu conductor se numeúte
curent electric. Care consideraĠi că este cauza ce determină această deplasare?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................
x Care este sensul convenĠional al curentului electric în circuitul exterior?
.…………………....………………………………………………………………..............................
Activitatea 2
Problema: Ce este tensiunea electrică?
Descrierea activităĠii: Realizarea analogiei circuitului electric cu un circuit automobilistic.
Sarcina de lucru:
Tensiunea electrică este o mărime fizică utilizată
frecvent. De exemplu, o baterie are o tensiune de 15 volĠi.
La ce corespunde această valoare? Care este proprietatea
pe care o măsoară?
Pentru a înĠelege semnificaĠia mărimilor urmăriĠi
analogia circuitului electric cu un circuit automobilistic în
care, pentru a trece mai departe, automobilul (automobilistul) trebuie să achite o taxă din loc în loc. Aceste
locuri se numesc locuri de taxare.
În această analogie fiecare sarcină electrică (electron) este considerat un automobil.
ğinând cont de aceste analogii, completaĠi corespunzător chestionarul de aici:
http://www.quizz.biz/quizz-344892.html.
1. În această analogie bateria este considerată ca fiind
un magazin;
un bancomat;
un service auto.
2. Tensiunea de 15 volĠi este considerată ca fiind:
suma necesară pentru a plăti toate taxele;
suma din bancomat;
suma ridicată din bancomat.
3. Becurile sunt considerate ca fiind:
locuri unde se achită taxa;
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bănci (din domeniul bancar);
tunele.
4. Locul unde îúi „cheltuie” electronii banii în circuit:
în tot circuitul;
doar la becuri;
la baterie.
5. Dacă se introduc becuri în plus, la fiecare bec suma plătită va fi:
mai mică;
mai mare;
la fel ca înainte.
6. Dacă se introduce un bec la capetele bancomatului taxa plătită de acel bec va fi:
de 15 volĠi;
mai mică;
mai mare.
7. Dacă se măreúte suma din bancomat atunci numărul electronilor care se pot deplasa în
circuit va fi, pentru acelaúi număr de becuri:
mai mare;
mai mică;
aceeaúi.

x Comparaìi-vă răspunsurile cu ale colegelor / colegilor.
x VerificaĠi în echipă dacă variantele alese se validează experimental.
Activitatea 3
Problema: Cum se poate crea un câmp magnetic?
Descrierea activităĠii: Observarea efectelor curentului electric. Sprijinirea elevilor în exersarea
etapelor unei investigaĠii útiinĠifice.
Sarcina de lucru
RezolvaĠi, în echipă, următoarea fiúă de activitate:
Având la dispoziĠie fire conductoare, fire conductoare izolate, baterie, bec, întrerupător, bobină,
miez de fier, realizaĠi următorul circuit electric.
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ObservaĠi úi descrieĠi fenomenele care se produc la trecerea curentului electric prin firul
conductor al bobinei.
Pe baza cunoútinĠelor anterioare úi a experienĠelor, formulaĠi ipoteze pentru a explica fenomenul / fenomenele.

x FormulaĠi predicĠii asupra fenomenelor care se vor întâmpla în situaĠia schimbării
condiĠiilor:
- bobina cu miez de fier ...........................................................................................................
- fără miez de fier.....................................................................................................................
- tensiune variabilă..................................................................................................................
- fir conductor izolat/ neizolat ................................................................................................

x TestaĠi experimental predicĠiile pe care le-aĠi făcut.

x La final, elaboraĠi un raport asupra activităĠii voastre, care să cuprindă rezolvarea fiúei de
activitate, observaĠiile, răspunsul la întrebări, aspectele care au funcĠionat úi dificultăĠile întâmpinate
úi modul în care le-aĠi depăúit.
x DescrieĠi fenomenul observat.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x

ExemplificaĠi, bazându-vă pe experienĠa de zi cu zi, câteva aplicaĠii ale efectului magnetic al
curentului electric.

................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x La formarea grupelor de lucru se recomandă să se Ġină cont de următoarele aspecte:
Ͳ dacă în cadrul demersului sunt vizate procesele, performanĠele individuale se recomandă ca
echipele să fie eterogene;
Ͳ dacă sunt vizate performanĠele colective ale grupului sau produsul, atunci se recomandă ca
elevii să-úi aleagă echipele în funcĠie de nevoi, afinităĠi etc.
x Elevii au la dispoziĠie materialele necesare pentru a realiza circuite electrice pentru punerea
în evidenĠă a efectului termic úi magnetic úi vor parcurge următoarele etape:
Ͳ elevii observă úi descriu fenomenele care se produc la trecerea curentului electric printr-un
fir conductor;
Ͳ pe baza cunoútinĠelor anterioare úi a experienĠelor, elevii formulează ipoteze pentru a explica
fenomenul;
Ͳ elevii formulează predicĠii asupra fenomenelor care se vor întâmpla în situaĠia schimbării
condiĠiilor (fir neizolat – fir izolat, bobina cu miez de fier – fără miez de fier, tensiune
variabilă);
Ͳ elevii testează experimental predicĠiile pe care le-au făcut.
Profesorul îi sprijină pe elevii cu întrebări ajutătoare pentru ca aceútia să observe úi să descrie
fenomenele care se produc.
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5.3.4. OPTICĂ
EXEMPLUL 1
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:

x fenomene optice: percepĠia obiectelor úi a culorii; propagarea razelor de lumină (rectilinie);
absorbĠia vs. reflexia luminii.

Activitatea 1
Problema: Cum interacĠionează lumina cu corpurile din jur?
Descrierea activităĠii: Observarea/ realizarea de către elevi a unor experimente simple de
propagare a luminii úi descompunere a luminii în spectru.
Sarcini de lucru
a. RezolvaĠi fiúa de activitate de mai jos.
AveĠi la dispoziĠie următoarlele materiale: oglindă plană, o bucată de hârtie albă, apă, vas sau
cutie de plastic.
Mod de lucru:
- Vasul se umple cu apă.
-

În apă se introduce o oglindă care va reflecta lumina.

-

Foaia de hârtie se poziĠionează deasupra oglinzii, astfel încât să capteze lumina reflectată.

Notă: Acesta este un experiment care se realizează în condiĠii de întuneric, cu o sursă de
lumină albă care trimite un fascicul foarte îngust (printr-o fantă) spre oglindă, iar oglinda trebuie
să fie înclinată în vasul cu apă.
b. Ce se observă pe hârtia care este situată deasupra
oglinzii?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..........
- Aplicând legile reflexiei úi ale refracĠiei, desenează
mersul razelor de lumină prin mediile transparente
(aer úi apă).
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Activitatea 2
Problema: Ce culoare are lumina?
Descrierea activităĠii: Observarea compunerii culorilor. EvidenĠierea faptului că lumina albă
este o combinaĠie de culori.
Sarcini de lucru:
1. RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru.
AveĠi la dispoziĠie: creion, foarfecă, carton, creioane colorate/ culori, riglă, un pahar de hârtie,
compasul úi raportorul.

x Se trasează cu ajutorul compasului un cerc cu raza de cinci cm, pe carton úi se decupează. Se
obĠine un disc.
x Cu ajutorul raportorului se împarte radial discul în úapte părĠi aproximativ egale. Se
colorează secĠiunile în culorile spectrului (roúu, orange, galben, verde, albastru, indigo, violet), cât
mai fin úi mai uniform.

x Se străpunge discul úi fundul paharului de hârtie cu creionul care apoi se roteúte úi
angrenează úi discul colorat.
x Ce observaĠi?

................................................................................................................................................................
x PropuneĠi o definiĠie a luminii albe.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. UrmăriĠi experimentul de combinaĠie a culorilor de la link-ul de aici:
http://project-patricia.weebly.com/discul-lui-newton.html

x FomulaĠi predicĠii privind combinaĠia culorilor în diferite proporĠii.
x VerificaĠi presupunerile vizionând animaĠia de la link-ul următor:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision
x CompletaĠi corespunzător în tabelul de mai jos.
roúu
Roúu

verde

roúu

Verde
albastru
roúu+verde+albastru
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albastru

Activitatea 3
Problema: Ce culoare are cerul?
Descrierea activităĠii: Comportamentul diferit al culorilor la trecerea prin medii transparente.
Sarcini de lucru
RezolvaĠi următoarea fiúă de activitate:
Modelarea cerului albastru/ roúu
AveĠi la dispoziĠie următoarele materiale: un borcan/ pahar transparent, apă, lapte, lanternă,
cameră întunecată.
xUmpleĠi cu apă în jur de 2/3 din vasul transparent / borcan.
x AdăugaĠi o jumătate de linguriĠă de lapte úi amestecaĠi.

x ğineĠi lanterna deasupra suprafeĠei apei úi observaĠi borcanul dintr-o parte.
x Ce culoare are apa? ...............................................

x ğineĠi lanterna dintr-o parte úi priviĠi în apă direct către lumină.

x Ce culoare are apa în această situaĠie? ......................................................................................
x Care este explicaĠia?

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
UrmăriĠi animaĠia de la acest link: http://phet.colorado.edu/en/simulation/bending-light.
x AlegeĠi meniul „Prism Break”.

x PoziĠionaĠi pe rând în calea razelor de lumină diferite corpuri transparente.

x ObservaĠi fenomenele care se întâmplă atât pentru lumină albă, cât úi pentru lumină monocoloră.
x ObservaĠi pentru fiecare situaĠie care este mersul razelor de lumină úi ce alte fenomene apar.
x RevedeĠi animaĠia úi reluaĠi observaĠiiile pentru diferiĠi indici de refracĠie
x TreceĠi toate observaĠiile aici:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Unde se mai observă fenomenul de descompunere a luminii? Ce fenomene similare mai cunoúti?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ExprimaĠi o concluzie privitoare la modul în care culorile sunt afectate de mediul prin care
trece lumina.
…………………………………………………………………………………………………….......
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Note pentru profesor

x Fiúele de activitate se distribuie elevilor înainte de realizarea experimentelor pentru a-i
familiariza cu aspectele de urmărit.
x Se recomandă ca profesorii să pregătească fiúe de documentare pentru a sprijini dezvoltarea
autonomiei elevilor în instruire.
5.3.5. FENOMENE ACUSTICE
EXEMPLUL 1
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
x producerea úi propagarea sunetului;

x formularea observaĠiilor asupra unor experimente, procese urmărite sau realizate;

x percepìia sunetului: proprietăìile sunetului; legătura între tonalitate çi înălìimea sunetului;
factorii care determină înălìimea sunetului;
x proprietăĠile undelor sonore: corespondenĠa amplitudine – energie; caracteristicile sunetului
úi undelor;
x extragerea de informaĠii utilizând diferite surse úi resurse, lectura informaĠională.
Activitatea 1
Problema: Cum se propagă vibraĠiile?
Descrierea activităĠii: Observarea comportării mediului în apropierea unei surse sonore.
Sarcini de lucru

x Peste un vas trece o folie de plastic peste care se presară corpuri/ particule mici (bombonele,
pilitură de fier, rumeguú, nisip, griú, zahăr).
x Observă comportamentul particulelor úi notează observaĠiile.

………………………………………………………………………………………............................
...............................................................................................................................................................
x Ce presupuneri poĠi face privind cauza miúcării particulelor.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Urmăreúte modelări pentru vizualizarea mecanismului de propagare a sunetului în diferite
medii de la adresa: http://audio.metawiki.com/videos/vibration_matiere.
x Care consideri că sunt condiĠiile pentru ca o vibraĠie să se propage?

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................
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Activitatea 2
Problema: Cum se propagă perturbaĠiile/vibraĠiile mecanice (sunetul)?
Descrierea activităĠii: Demonstrarea mecanismului de propagare a unei perturbaĠii/vibraĠii
utilizând principiul dominoului.
Sarcini de lucru

x Ai la dispoziĠie mai multe piese de Domino. Aranjează-le la o distanĠă mai mică decât
înălĠimea lor.
x Doboară prima piesă úi notează momentul doborîrii ei, astfel încât să o lovească pe
următoarea. Ce observi?
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x În cât timp va cădea úi ultima piesă? .........................................................................................
x Cum poĠi afla viteza cu care s-a propagat perturbaĠia?

...............................................................................................................................................................
x Micúorează distanĠa dintre piese úi repetă experimentul. Ce observi?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce se întâmplă dacă din úirul de piese vei scoate mai multe piese úi repeĠi experimentul?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Măreúte distanĠa dintre piese úi repetă experimentul. Ce observi?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce se întâmplă dacă în calea pieselor de domino, la o anumită distanĠă, aúezi o cărămidă?

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x Ce predicĠii poĠi face în legătură cu viteza de propagare a sunetului în diferite medii (gaze,
lichide, solide)?
...............................................................................................................................................................
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Activitatea 3
Problema: Ce este sunetul?
Descrierea activtăĠii: Facilitarea conceptualizării noĠiunilor realizând o hartă conceptuală.
Sarcini de lucru
x RealizaĠi o hartă conceptuală utilizând aplicaĠia Freemind prin parcurgerea următorilor paúi.
1. Brainstorming
Individual, treceĠi pe o listă cât mai multe noĠiuni legate de domeniul sunetului: producere,
propagare, aplicaĠii, fenomene.
2. Realizarea listei
În grupe de câte 3-4, realizaĠi lista comună a tuturor noĠiunilor úi conceptelor găsite individual.
În primă fază se trec toate propunerile fără o evaluare úi apoi se negociază dacă sunt păreri diferite
obĠinându-se un conĠinut comun.
3. Gruparea noĠiunilor în jurul unor concepte
GrupaĠi noĠiunile în funcĠie de criteriile pe care le consideraĠi potrivite. Se obĠine, astfel, o hartă
conceptuală.
4. Prezentarea hărĠii
Fiecare grupă dă forma finală a hărĠii úi o prezintă celorlalĠi.
5. Sinteza
Se discută úi se stabileúte la nivelul clasei o hartă cât mai cuprinzătoare.
CompletaĠi harta grupei.

Note pentru profesor

x Pentru a facilita conceptualizarea noĠiunilor, elevii pot realiza o hartă conceptuală la finalul
unităĠii de învăĠare.
x Exemple de aplicaĠii pentru elaborarea de hărĠi conceptuale:

Ͳ Bubble us. Se descarcă de la: https://bubbl.us/. Se pot elabora hărĠi conceptuale online úi
apoi se pot exporta sub diferite formate.
Ͳ Freemind este o aplicaĠie care se poate descărca de la acest link:
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673472-freemind.
AplicaĠia se descarcă úi se instalează pe calculatorul personal. Harta se editează offline.
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Activitatea 4
Problema: De cine depinde înălĠimea (tonul) unui sunet?
Descrierea activităĠii: Analizarea modificărilor frecvenĠei sunetului, în funcĠie de caracteristicile sursei sonore.
Sarcini de lucru
UrmăriĠi filmul de la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=at5hnotr1vo&feature=channel&list=UL,
care este format din două secvenĠe: prima – până la momentul 1'35'' úi a doua – de la momentul
1'35''. CompletaĠi următoarea fiúă:
x AnalizaĠi cele două secvenĠe.

x GăsiĠi elemente comune úi elemente diferite (câte două) la producerea sunetului în cele două
secvenĠe..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Cum variază înăĠimea sunetului în funcĠie de cantitatea de apă din sticlă, în cele două
secvenĠe? ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Intensitatea sunetului este mereu aceeaúi? FaceĠi o comparaĠie între cele două experimente
din cele 2 secvenĠe. ................................................................................................................................
x De ce factori depinde intensitatea sunetului? ...........................................................................

................................................................................................................................................................

Note pentru profesor

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate.

Activitatea 5
Problema: De cine depinde înălĠimea úi intensitatea unui sunet?
Descrierea activităĠii: Analizarea modificărilor frecvenĠei sunetului de caracteristicile sursei
sonore.
Sarcini de lucru:
x UrmăriĠi cu atenĠie úi respectaĠi paúii experimentelor virtuale propuse în animaĠiile pe care le
puteĠi vedea accesând linkul
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/physical_processes/changing_sounds/play/
sau folosiĠi o chitară úi completaĠi

x FolosiĠi o chitară. În cele ce urmează, veĠi lua în considerare doar cele două corzi extreme.
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x ComparaĠi proprietăĠile celor două corzi (dimensiuni, elasticitate)...........................................
................................................................................................................................................................
x Cum variază înălĠimea sunetului în funcĠie de coarda folosită?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x Cum se pot obĠine sunete cu înălĠimi diferite folosind aceeaúi coardă? GăsiĠi două metode.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x De ce factori depinde intensitatea sunetului? ...........................................................................

................................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate.
x Profesorul trebuie să se asigure că elevii înĠeleg limba engleză în care sunt prezentate
animaĠiile sau să asigure traducerea.
Activitatea 663
Problema: De ce depinde înălĠimea úi intensitatea unui sunet?
Descrierea activităĠii: Determinarea vitezei sunetului în aer în diferite condiĠii.
Sarcini de lucru:
În grupe de câte doi, vă aúezaĠi la o distanĠă de 100 m.
Ͳ Unul dintre voi loveúte două bucăĠi de lemn, iar celălalt înregistrează evenimentul de la o
distanĠă de 100 m, cu ajutorul unui aparat de filmat digital.
Ͳ AnalizaĠi video, pe un calculator, úi „vedeĠi” momentul în care s-au lovit bucăĠile de lemn.
Ͳ Partea audio ne indică momentul în care sunetul a ajuns la aparat.
Ͳ CalculaĠi viteza sunetului.
______________________________________________________________________________
Ͳ ComparaĠi cu viteza obĠinută de colegii voútri.
Ͳ Utilizând acelaúi procedeu, puteĠi să determinaĠi viteza sunetului în diferite momente ale
zilei.
Ͳ Ce observaĠi?
______________________________________________________________________________
Cum puteĠi îmbunătăĠi rezultatele măsurătorilor?
______________________________________________________________________________

63
După o idee Hilaroad
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Note pentru profesor

x Pentru a prelucra materialul video se poate utiliza Windows Movie Maker, Real Player.

x Se ia ca moment 0 momentul de timp în care se vede bătaia sau contactul celor două bucăĠi
de lemn. VibraĠia ajunge mai târziu la aparat. În acel moment se observă în zona audio un maxim.
Se notează acea valoare. Se împarte distanĠa la timp úi se află viteza sunetului.
Activitatea 7
Problema: Cum se deosebesc sunetele?
Descrierea activităĠii: Identificarea /recunoaúterea proprietăĠilor sunetului úi a semnificaĠiei
acestora.
Sarcini de lucru
1. Înregistrează un fiçier audio utilizând funcìia Sound recorder din sistemul Windows. StartAll Programs-Accessories.

x Importă fiúierul în aplicaĠia Audacity.

x

Ascultă fiúierul în timp ce urmăreúti caracteristicile sunetului, amplitudinea úi frecvenĠa.

- Pe grafic, amplitudinea este distanĠa la care punctul de pe grafic se află faĠă de axa orizontală.
- FrecvenĠa sunetului este o mărime fizică úi reprezintă numărul de vibraĠii produse într-o
unitate de timp. Ea se măsoară în HerĠi (Hz).

x Produ úi înregistrează úi alte sunete de frecvenĠe úi amplitudini diferite. Vizualizează
caracteristicile acestor sunete în timp ce le asculĠi.
x Propune o definiĠie a amplitudinii sunetului (vibraĠiei).

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
358

x Modifică amplitudinea úi frecvenĠa sunetului/sunetelor produse, utilizând instrumentul din
aplicaĠie

1. Rezolvă următoarea fiúă de activitate:

x
Deschide fiúierul audio La radio.mp3 úi ascultă-l în timp ce urmăreúti modul în care sunt
vizualizate caracteristicile:
a. notează intervalele de timp la care amplitudinea sunetului este cea mai mică.
b. numără vibraĠiile din intervalul 2,780 – 2,800 s, respectiv 3,860 - 3,870 s, din figurile de mai jos.
c. calculează frecvenĠa sunetului (FrecvenĠa se calculează prin împărĠirea numărului de vibraĠii
la durata intervalului ales). Notă: frecvenĠa se măsoară în HerĠi (Hz).

numărul de vibraĠii
durata intervalului
FrecvenĠa sunetului

Pentru primul caz

Pentru al doilea caz

n1 =

n2 =

't1=

Q1= n1/ 't1 =

s (secunde)
Hz
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't2=
Q2=

s (secunde)

n2/ 't2 =

Hz

Compară frecvenĠa sunetului din cele două intervale.

Note pentru profesor

x Se pot utiliza aplicaĠii/ site-urilor gratuite pentru a identifica/vizualiza caracteristicile
sunetului.
x Audacity este o aplicaĠie gratuită pentru manipularea fiúierelor audio digitale. Se pot de
asemenea înregistra sau încărca diferite sunete, fiúiere audio, inclusiv prin intermediul microfonului.
x AplicaĠia permite editarea (copierea, lipirea, tăierea) sunetelor, utilizarea unor filtre precum
úi adăugarea diverselor efecte sonore. Cu ajutorul unor opĠiuni ale aplicaĠiei se poate interveni
asupra caracteristicilor sunetului. De exemplu, să se modifice amplitudinea sau frecvenĠa.
x AplicaĠia Audacity se descarcă gratuit de la adresa:
x http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_audio/fiches/19762.html úi
se instalează pe calculatoarele pe care le utilizează elevii.
x Activitatea se poate desfăúura frontal sau individual, în funcĠie de resursele úi echipamentele
existente.
x Profesorul crează directoare cu diferite fiúiere audio. Posibile surse cu fiúiere audio.
http://www.sound-fishing.net/.
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Activitatea 8
Problema: Cum se obĠin amplitudini diferite ale sunetului?
Descrierea activităĠii: Realizarea corespondenĠei între amplitudinea oscilaĠiei úi energie.
Sarcini de lucru
x FixaĠi o lamă/riglă aúa cum e reprezentat în figură.
x AúezaĠi pe capătul liber un corp (monedă, bucată
h
mică de cretă sau altele).

x ScoateĠi acest capăt din poziĠia de echilibru úi
urmăriĠi ce se întâmplă cu corpul situat pe el. ObservaĠi
înălĠimea la care ajunge moneda pentru diferite
amplitudini.

A

x TreceĠi datele înregistrate într-un tabel de forma:

Nr.
înregistrării

Devierea de la orizontală
(amplitudinea)

ÎnălĠimea la care ajunge (h)

x FormulaĠi o concluzie în legătură cu cele observate în cadrul experimentului.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x FaceĠi o predicĠie în legătură cu înălĠimea la care ar putea ajunge corpul dacă amplitudinea
este de 5 cm.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x Ce alte informaĠii consideraĠi că ar trebui să aveĠi pentru a afla (calcula) exact la ce înălĠime
ajunge corpul pentru o anumită amplitudine?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5.3.6. MECANICA FLUIDELOR
EXEMPLUL 1
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
x principiul fundamental al hidrostaticii: principiul vaselor comunicante; suprafaĠa liberă a
unui lichid – modul în care se comportă úi de cine este determinată; forma lichidelor în
repaus;
x formularea de concluzii în urma unor activităĠi experimentale.
Activitatea 1
Problema: Ce sunt vasele comunicante?
Descrierea activităĠii: Analiza unui sistem de vase comunicante.
Sarcini de lucru
UrmăriĠi, cu atenĠie, sistemul de mai sus (forma suprafeĠei libere, înălĠimea în fiecare tub)

x De ce dispozitivul se numeúte „sistem de vase
comunicante”?
......................................................................................
.............................................................................

x PrecizaĠi forma suprafeĠei libere a lichidului din fiecare tub.

................................................................................................................................................................

x CaracterizaĠi înălĠimea lichidului din fiecare vas. JustificaĠi afirmaĠia, în maxim două
propoziĠii. ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
x Ce s-ar întâmpla dacă, în tubul din stânga, se toarnă uúor lichid? ............................................

................................................................................................................................................................

x Se înclină uúor dispozitivul spre dreapta úi se menĠine câteva zeci de secunde. DescrieĠi
forma suprafeĠei libere a lichidului din fiecare tub. .............................................................................

...............................................................................................................................................................

x În care tub înălĠimea lichidului este maximă? De ce? ...............................................................

................................................................................................................................................................
Note pentru profesori

x Se prezintă elevilor un sistem de vase comunicante. Profesorul îl poate înclina uçor, la
stânga sau la dreapta, de câteva ori.
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Activitatea 2
Problema: Cum funcĠionează vasele comunicante?
Descrierea activităĠii: Analiza funcĠionării unui sistem de vase comunicante.
Sarcini de lucru
1. VizualizaĠi, de mai multe ori, sistemul simulat grafic în aplicaĠia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/ANIMvasicomunicanti.gif.
úi rezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:

x AcĠiunea poate fi descompusă în patru etape:

1.
2.
3.
4.

umplerea sistemului, când se toarnă lichid în vasul din dreapta;
golirea parĠială, când se deschide robinetul din dreapta;
curgerea lichidului în tubul din stânga, cu robinetul deschis;
curgerea lichidului în tubul din stânga, cu robinetul închis.

x Pentru fiecare din cele patru faze descrieĠi:

- forma suprafeìei libere a lichidului din fiecare tub ....................................................................
- diferenìa de nivel dintre cele două vase .....................................................................................
- rolul robinetului din dreapta .......................................................................................................

x Cum s-ar schimba evoluĠia sistemului, dacă în etapele 3 úi 4, lichidul nu ar curge în vasul
din stânga, ci în cel din dreapta?
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. VizualizaĠi experimentul de la http://www.youtube.com/watch?v=oLt8N-FAlLs úi
completaĠi fiúa de lucru:

x Ce se întâmplă cu lichidul din cele două pahare când experimentatorul eliberează paiul?
JustificaĠi răspunsul.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

x DescrieĠi comportarea lichidului din cele două pahare când paharul din stânga este ridicat
mai sus decât cel din dreapta.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

x DescrieĠi cel puĠin două aplicaĠii practice sugerate de ultimele imagini din film.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Notă pentru profesor

x Filmul iniĠial trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele
solicitate.
x ÎncercaĠi realizarea practică a celui de-al doilea experiment úi folosiĠi aceeaúi fiúă de lucru.

EXEMPLUL 2
Greúeli tipice vizate de aceste exemple:
x presiunea, presiunea în fluide (presiunea atmosferică, hidrostatică): densitatea úi consecinĠele acesteia pentru lichide úi pentru sisteme solid-lichid sau lichid-lichid;

x legea lui Arhimede, aplicaĠii: fenomenul de plutire a corpurilor în fluide (în câmp gravitaĠional);

x lecturarea informaĠională a textelor útiinĠifice;

x formularea concluziilor în urma observării unor experimente.


Activitatea 1
Problema: Cum se distribuie lichidele într-un vas?
Descrierea activităĠii: Analiza influenĠei densităĠii unui lichid asupra poziĠiei sale.
Sarcini de lucru
UrmăriĠi filmul de la adresa
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Circulation_ thermohaline úi completaĠi următoarea
fiúă de lucru.
x Ce rol are bucata de gheaĠă? .....................................................................................................

.........................................................................................................................................................

x Ce rol are lampa? .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x Ce rol are cerneala? ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
x DescrieĠi úi explicaĠi deplasările suferite de cerneală

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x Cum influenĠează temperatura densitatea unui lichid? .............................................................

.........................................................................................................................................................
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x Cum influenĠează densitatea poziĠia unui lichid în vas? ..........................................................
........................................................................................................................................................
Note pentru profesori

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate;
x Dacă aveĠi la dispoziĠie o cuvă mare cu pereĠi transparenĠi, cu apă, o bucată mare de gheaĠă,
cerneală albastră úi o sursă puternică de lumină, care poate produce úi încălzirea parĠială a apei,
puteĠi înlocui vizionarea secvenĠei cu realizarea directă a experimentului, după care se va completa
aceeaúi fiúă de lucru.

Activitatea 2
Problema: Când pluteúte un corp?
Descrierea activităĠii: Analiza influenĠei densităĠilor corpurilor asupra condiĠiei de plutire.
Sarcini de lucru
UrmăriĠi filmul de la adresa:
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/%C3%89trange_m%C3%A9lange. Dacă aveĠi
nevoie, puteĠi consulta tabelul cu densitătăĠile diverselor substanĠe din manual, după care completaĠi
fiúa de lucru următoare.
x De ce, când în vasul mare este doar alcool úi ulei, acesta din urmă stă pe fundul vasului?
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

x Ce se modifică, în vasul mare, când se toarnă apa colorată? .....................................................
.........................................................................................................................................................
x De ce uleiul rămâne grupat? ......................................................................................................
........................................................................................................................................................

x De ce uleiul se ridică? ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
x AnalizaĠi imaginea de mai jos.
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x De ce dopul de plută este la suprafaĠa apei? .............................................................
.........................................................................................................................................................
x De ce úurubul metalic este scufundat în apă? ...........................................................
.........................................................................................................................................................

x În concluzie, care este condiĠia de plutire ce rezultă din cele două sisteme
analizate?.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Note pentru profesor

x Filmul trebuie reluat periodic, pentru ca elevii să poată urmări toate elementele solicitate.
x Dacă aveĠi la dispoziĠie ulei, un pahar mic, un pahar mare transparent, alcool cu concentraĠie
70% úi cerneală, puteĠi înlocui vizionarea secvenĠei cu realizarea directă a experimentului úi apoi
completarea aceleiaúi fiúe de lucru.
x PuteĠi ataúa fiúelor de lucru tabelul care să cuprindă densităĠile substanĠelor folosite în
experimente.

Activitatea 3
Problema: Cum pot să aflu masa unui corp fără a-l cântări?
Descrierea activităĠii: Determinarea valorii forĠei arhimedice.
Sarcini de lucru:
1. VizionaĠi filmul de mai jos 00:37
http://www.youtube.com/watch?v=eQsmq3Hu9HA
Ce legătură presupuneĠi că este între masa calului úi creúterea
nivelului apei? NotaĠi presupunerea voastră.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
2. RealizaĠi următorul experiment.
a. AveĠi la dispoziĠie o bucată de lemn de formă paralelipipedică. MăsuraĠi masa acestuia
utilizând o balanĠă, un cântar. NotaĠi valoarea înregistrată
________________________________
b. Într-un vas cu apă introduceĠi acea bucată de lemn. Ce observaĠi?
______________________________________________________________________________
c. DeterminaĠi cantitatea de apă dezlocuită de bucata de lemn având la dispoziĠie o balanĠă. Vă
recomandăm procedeul utilizat în film.
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ComparaĠi masa (greutatea) apei dezlocuite cu masa (greutatea) bucăĠii de lemn. Ce puteĠi
spune despre acestea?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d. CântăriĠi un alt corp (o piatră de exemplu). NotaĠi această valoare. AúezaĠi corpul pe bucata
de lemn.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e. Ce presupunere puteĠi face în legătură cu cât cântăreúte apa dezlocuită în această situaĠie?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f. Ce concluzie puteĠi formula în legătură cu cele observate?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
g. ReluaĠi experimentul úi măsuraĠi cu cât se scufundă bucata de lemn cu piatra pe ea.
h. CalculaĠi volumul lemnului aflat în apă, útiind că volumul unui paralelipiped se calculează:
lungimea x înălĠimea x lăĠimea.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
i. ùtiind că masa de apă (greutatea) dezlocuită este egală cu:
g x densitatea apei x volumul dezlocuit al apei, calculaĠi volumul apei dezlocuit de lemnul
scufundat.
____________________________________________________________________________
ComparaĠi cele două volume.
În baza raĠionamenului prezentat, calculaĠi cât cântăreúte un cal care stă pe o bucată de lemn cu
lătimea de 2 m úi lungimea de 3 m úi scufundă lemnul cu 12 cm în apă?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cu cât consideraĠi că s-ar scufunda o bucată de lemn cu lăĠimea de 1 m úi lungimea de l m care
pluteúte în apă sărată, dacă v-aĠi urca pe ea?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Capitolul 6
ÎNVĂğAREA GEOGRAFIEI
6.1. ANALIZA REZULTATELOR STATISTICE LA ITEMII TIMSS
6.1.1. ANALIZA ITEMILOR PE CATEGORII DE CONğINUTURI
Prezentăm în continuare o clasificare a itemilor TIMSS 2011 după categoria de conĠinut.
Iată în rândurile de mai jos categoriile:
o Caracteristicile solului
o Pământul – corp cosmic
o Efectele activităĠilor umane asupra mediului
o Hidrosfera – caracteristici generale
o Vremea úi clima
o Conservarea biosferei
o Relieful – caracteristici generale
o Resursele naturale
o Agricultura
SunteĠi de acord?
În lista de mai sus apar 9 categorii de conĠinut, care sintetizează geografia predată în
gimnaziu.
SunteĠi de acord cu acest punct de vedere?
Ce conĠinuturi ale programelor de geografie pentru gimnaziu nu se regăsesc în
această listă?
Prezentăm mai jos itemii incluúi în fiecare categorie úi rezultate statistice înregistrate de către
elevii români la aceútia. Pentru fiecare item, am inclus comentarii úi posibile explicaĠii privind
datele statistice.
6.1.1.1. Caracteristicile solului
În această categorie am inclus itemii care se referă la explicarea modului de formare a solului úi
la rolul pădurii în reducerea eroziunii acestui înveliú.
a. Formarea solului
S02_13
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Domeniul cognitiv: Cunoaútere
Răspuns corect: formarea solului din roci sfărâmate úi putrezirea materialelor organice
plante/animale.
Răspuns parĠial corect: fărâmarea solului din roci
Răspuns parĠial corect: fărâmarea solului din materiale putrezite/ descompuse, putrezirea
materialelor organice plante/animale
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte
Nonrăspuns

15%
9%
13%
37%
18%
44%

EnunĠul itemului cerea elevilor să explice cum se formează solul, iar un răspuns corect úi
complet impunea nu numai precizarea elementelor componente ale solului, ci úi menĠionarea unor
procese pedogenetice.
În răspunsurile corecte (15%) elevii specifică faptul că solul se formează din roci sfărâmate úi
materie organică descompusă. Răspunsurile parĠial corecte precizează un singur element constitutiv
al solului: fragmente de roci (10%) sau materie organică putrezită (13%). Răspunsurile incorecte
(18%) relevă faptul că elevii nu cunosc elementele care stau la baza alcătuirii solului úi fac confuzie
între litosferă úi pedosferă. O bună parte dintre elevi (44%) nu au oferit niciun răspuns la aceest
item. Atât răspunsurile incorecte cât úi nonrăspunsurile demonstrează că elevii din România nu útiu
cum se formează solul, dar nici faptul că acesta este un înveliú al planetei (pedosfera) care se află la
partea superioară a litosferei.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- formarea solului úi factorii pedogenetici; litosferă vs. pedosferă.
Rutine didactice:
- accentuarea pe conĠinuturile: atmosferă, hidrosferă, litosferă úi biosferă, pedosfera fiind
prezentată superficial, ca un înveliú secundar al planetei;
- separarea factorilor pedogenetici de procesele pedogenetice (biologice úi geochimice) ceea ce
conduce la necunoaúterea elementelor constitutive ale solului úi a proceselor care stau la baza
formării acestuia;
- accentuarea informaĠiei teoretice, fără prezentarea mijloacelor obiectuale úi fără realizarea unor
experimente; antrenamentul pe enunĠarea definiĠiilor fără explicaĠii.

ReflectaĠi!
Elevii români au o reprezentare incompletă sau incorectă despre pedosferă.
De ce nu cunosc faptul că pedosfera este un înveliú terestru care se află la partea
superioară a litosferei pe uscat?
De ce nu útiu că în alcătuirea solului sunt atât fragmente biotice, cât úi minerale?
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b. Rolul pădurii în reducerea eroziunii solului
S04_14

Domeniul cognitiv: Aplicare, înĠelegere
Răspuns corect: rădăcinile copacilor susĠin solul pentru a evita eroziunea acestuia,
absorb o cantitate mare din apa de ploaie, acĠionează ca o barieră împotriva vântului.
MI de răspunsuri corecte
Răspuns incorect
Non răspuns

43%
31%
24%
30%

Elevii români care au dat răspunsuri corecte la acest item (43%) au evidenĠiat rolul arborilor în
reducerea eroziunii solului. Răspunsurile lor demonstrează că influenĠa protectoare a arborilor a fost
înĠeleasă din mai multe perspective: rădăcinile copacilor stabilizează solul sau copacii, reĠin o
cantitate mare din apa de ploaie úi, astfel, se reduce agresivitatea picăturilor de ploaie asupra
solului. Ei au înĠeles concepte precum: eroziune, risc de inundaĠii, pluviodenudare, deflaĠie úi astfel
au putut explica rolul pădurii în reducerea eroziunii solului.
Cei care au dat răspunsuri greúite (24%) úi cei care nu au abordat acest item (30%) nu cunosc
conceptul de eroziune a solului úi nici relaĠia lui de cauzalitate cu defriúarea sau confundă procesele
modelării reliefului (eroziune, transport úi acumulare) cu un proces de degradare a solului. Ei nu au
uzanĠă în aplicarea unui concept, pentru rezolvarea unei probleme de mediu.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- eroziunea solului: semnificaĠie; legătura de cauzalitate dintre gradul de acoperire cu vegetaĠie úi
reducerea eroziunii solului; rolul pădurii în reducerea eroziunii solului; procesele modelării
reliefului (eroziune, transport úi acumulare) vs. procesele de degradare a solului.
Greúeli procedurale:
- corelarea componentelor mediului geografic úi a fenomenelor asociate.
Rutine didactice:
- lipsa activităĠilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative, care are drept consecinĠă
perceperea mediului geografic ca pe o sumă de elemente úi nu ca pe un rezultat al relaĠiilor dintre
acestea;
- lipsa antrenamentului focalizat pe explicarea legăturilor cauzale, în scopul explicării unui proces
geografic;
- lipsa observaĠiei directe în natură/teren.

ReflectaĠi!
De ce nu cunosc elevii rolul pădurii în reducerea eroziunii solului?
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CONCLUZII
Greúelile tipice de la acest grup de conĠinuturi (caracteristicile solului) relevă faptul că elevii
români nu cunosc factorii úi procesele pedogenetice. Ei au o percepĠie greúită sau trunchiată despre
elementele care stau la baza constituirii solului úi consideră că acesta este alcătuit fie din fragmente
minerale, fie din fragmente biotice. Nu cunosc faptul că solul este un înveliú care se formează în
perioade lungi de timp úi are o compoziĠie complexă, dar nici rolul pe care îl are pădurea în
reducerea eroziunii solului. Aceúti elevi nu pot explica relaĠia de cauzalitate dintre gradul de
acoperire cu vegetaĠie úi nivelul de eroziune a solurilor într-o regiune geografică.
6.1.1.2. Pământul – corp cosmic
În această categorie am introdus probleme legate de consecinĠele miúcărilor Pământului, poziĠia
úi distanĠele corpurilor cereúti în Sistemul Solar.
a. Miúcarea de revoluĠie
S05_01

Domeniul cognitiv: Cunoaútere A: 40%

B. 7%

C: 9%

D: 40.0%

MI:53%

Elevii români care au răspuns corect la acest item (40%) cunosc dinamica planetelor în
Sistemul Solar, dar úi consecinĠele miúcării de revoluĠie. Prin urmare ei útiu că Pământului îi sunt
necesare în medie 365 de zile úi 6 ore (un an pământean), pentru a face o miúcare completă de
revoluĠie în jurul Soarelui. Un număr aproape egal cu cel al elevilor care au răspuns corect confundă
miúcarea de rotaĠie (pe care o efectuează Pământul în jurul axei sale, care se desfăúoară în 24 de
ore) úi miúcarea de revoluĠie. Confuzia dintre miúcările Pământului în Sistemul Solar este frecventă
la elevii români.
Cei care au ales varianta C – Soarele se învârte în jurul Pământului, dar úi cei care au ales
varianta B – Un an reprezintă perioada de timp necesară pentru ca Luna să se învârtă o dată în
jurul Pământului dovedesc faptul că nu cunosc dinamica elementelor componente ale Sistemului
Solar.
Analiza răspunsurilor greúite evidenĠiază, astfel, necunoaúterea/cunoaúterea superficială de
către elevii români a poziĠiei úi dinamicii elementelor componente ale Sistemului Solar úi confuzia
pe care o fac aceútia între consecinĠele miúcărilor pe care le efectuează Pâmântul în cadrul acestui
sistem.
Greseseli tipice
Greúeli conceptuale:
- poziĠia úi dinamica elementelor componente ale Sistemului Solar (Soare, Pământ, Lună); miúcările pe
care le efectuează Soarele, Pământul úi Luna în Sistemul Solar; consecinĠele miúcării de rotaĠie vs.
consecinĠele miúcării de revoluĠie;.
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Greúeli procedurale:
- modelarea Sistemului Solar.
Rutine didactice :
- lipsa activităĠilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative care are ca úi consecinĠă asimilarea
disociată a fenomenelor úi proceselor integrate mediului geografic generate de miúcările
Pământului ;
- folosirea frecventă a expunerii, explicaĠiei, conversaĠiei în detrimentul experimentului,
demonstraĠiei, jocului geografic sau a vizionării unor filme didactice úi completării unor fiúe de
observare.
ReflectaĠi!
De ce confundă elevii români consecinĠele miúcării de rotaĠie cu cea de revoluĠie a
Pământului?
SunteĠi de acord că asimilarea corectă a acestor consecinĠe este esenĠială pentru
înĠelegerea unor fenomene geografice cum sunt: alternanĠa anotimpurilor la latitudini
medii úi mari, zonalitatea climatică úi biopedogeografică, caracteristicile agriculturii în
diferite regiuni ale Globului, migraĠia păsărilor etc.

b. DistanĠele dintre elemente componente ale Sistemului Solar
S05_06

Domeniul cognitiv: Aplicare/înĠelegere
Răspuns corect: se referă la distanĠa mare faĠă de Soare úi/sau la distanĠa mai mică faĠă 43%
de Lună (de la Pământ), implicit sau explicit.
MI de răspunsuri corecte
41%
Răspunsuri incorecte: se referă la percepĠia distanĠei, fără a menĠiona efectele acesteia
asupra propagării luminii
Răspunsuri incorecte: se referă la viteza luminii, la reflexia luminii de către Lună sau la
absorbĠia luminii de către atmosferă
Nonrăspunsuri

1%
sub
1%
33%

Procentul răspunsurilor corecte ale elevilor români (43%) se situează deasupra mediei
internaĠionale (41%) úi ele au făcut referire la distanĠa mai mare faĠă de Soare úi mai mică faĠă de Lună
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(de la Pământ) implicit sau explicit. Elevii au explicat în mod corect de ce lumina de la Lună ajunge
mai repede la Pământ decât lumina de la Soare, pe baza comparaĠiei distanĠelor dintre cele trei corpuri
cereúti. Ei deĠin informaĠii conform cărora luminii îi este necesar mai mult timp pentru a parcurge o
distanĠă mai mare (Soare – Pământ) decât o distanĠă mai mică (Lună – Pământ).
ExplicaĠiile incorecte au relevat necunoaúterea datelor generale despre distanĠele dintre cele trei
corpuri ale Sistemului Solar, la care se face referire în item (Soare, Pământ úi Lună), dar úi
realizarea unor conexiuni neaúteptate: timpul diferit de propagare a luminii e condiĠionat de stratul
de ozon din atmosferă, care are rol de încetinire a vitezei în apropierea planetei noastre, absorbĠiei
luminii de către atmosferă etc.
33% dintre elevi nu au răspuns deloc la acest item.
Atât răspunsurile greúite cât úi nonrăspunsurile relevă faptul că peste o treime dintre elevii români nu
cunosc poziĠia Soarelui, Lunii úi a Pământului în Sistemul Solar úi nici care sunt distanĠele dintre acestea.
Ei nu cunosc nici faptul că lumina are viteză constantă în Univers, ceea ce denotă absenĠa exerciĠiilor úi
aplicaĠiilor centrate pe propagarea luminii, nu numai la geografie, ci úi la fizică.
Greseseli tipice
Greúeli conceptuale:
- distanĠele dintre elementele Sistemului Solar; poziĠia corpurilor cereúti în Sistemul Solar;
- propagarea luminii.
Greúeli procedurale:
- aplicarea formulelor matematice în domeniul geografiei;
- argumentarea unui enunĠ útiinĠific.
Rutine didactice:
- lipsa activităĠilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative;
- utilizarea prelegerii úi explicaĠiei, cu accent pe enumerarea corpurilor din Sistemul Solar,
menĠionarea miúcărilor úi a consecinĠelor lor, cu rare referiri la distanĠele dintre acestea sau la
propagarea luminii.
ReflectaĠi!
Elevii români nu cunosc poziĠia corpurilor cereúti úi nu pot da o explicaĠie simplă,
cum este cea cerută de itemul S05_06. ApreciaĠi că utilizarea experimentelor – atât la
geografie, cât úi la fizică – ar putea determina creúterea procentului de răspunsuri
corecte?
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c. ConsecinĠa înclinării axei Pământului pe orbită
S07_09

Domeniul cognitiv: Aplicare,
înĠelegere

A: 34%

B.32%

C: 8%

D: 23%

MI:40%

Varianta corectă – A, aleasă de 34% dintre elevii noútri, relevă cunoaúterea de către aceútia a
relaĠiei dintre miúcarea de rotaĠie úi înclinarea axei polilor Pământului pe planul orbitei, care are
drept consecinĠă formarea anotimpurilor la latitudini medii. Elevii, pe baza cunoútinĠelor pe care le
au, dar úi în urma analizei atente a imaginii prezentate la acest item, au făcut legătura dintre
înclinarea axei polilor úi cantitatea de energie solară (implicit de căldură) pe care o primeúte
Pământul în diferite momente, pe parcursul unei rotaĠii complete în jurul Soarelui. Ei au o
reprezentare corectă a celor patru momente importante (solstiĠii úi echinocĠii) pe parcursul unui an,
care influenĠează formarea anotimpurilor în timpul miúcării de rotaĠie.
Elevii care au ales varianta B (32%) demonstrează că au învăĠat mecanic miúcările Pământului
úi le confundă consecinĠele, aspect relevat úi de analiza itemului S05_01.
Caracterul superficial sau lacunar al cunoútinĠelor se verifică úi în cazul celor 8% dintre elevi
care au ales varianta C fie pentru că au citit în grabă desenul sau distractorul anii (care are formă de
plural, pe când miúcarea de revoluĠie se desfăúoară într-un singur an), fie la întâmplare.
Răspunsul greúit de la varianta D a fost ales de 23% dintre elevii români. Aceútia susĠin că fusul
orar este cauzat de înclinarea axei Pământului pe orbită. Fusul orar are legătură doar cu miúcarea de
rotaĠie a Pământului, iar în timpul acesteia orice punct de pe Glob efectuează o rotaĠie de 360º în
jurul axei planetei. ÎmpărĠind cele 360º la 24 de ore (durata miúcării de rotaĠie), rezultă că în fiecare
oră orice punct de pe Glob se deplasează cu 15º longitudine, distanĠă ce corespunde unui fus orar.
Din nou, o posibilă cauză a acestei greúeli tipice este absenĠa – dintre achiziĠiile învăĠării – a
distincĠiei dintre miúcarea de revoluĠie úi cea de rotaĠie.
O explicaĠie generalizată ar putea fi aceea că elevii învaĠă mecanic consecinĠele miúcărilor
Pământului, iar când sunt puúi în situaĠia de a face distincĠii logice între acestea ei greúesc.
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Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- poziĠia axei terestre în raport de planul orbitei; consecinĠele miúcărilor Pământului vs
consecinĠele înclinării axei pe orbită.
Greúeli procedurale:
- corelarea elementelor care acĠionează simultan;
- lectura úi interpretarea unui desen geografic.
Rutine didactice
- utilizarea metodelor bazate pe activitatea profesorului úi încurajarea învăĠării mecanice
- neadaptarea strategiilor didactice la specificul informaĠiilor legate de elemente úi fenomene din
afara spaĠiului terestru úi ignorarea faptului că acestea se află în planul gândirii abstracte.
ReflectaĠi!
AlternanĠa zilelor úi a nopĠilor úi fusul orar pe Glob sunt forme naturale respectiv
arbitrare ale „decupajului” planetar. În primul caz planeta are permanent o jumătate
însorită úi una aflată în întuneric, în al doilea caz – folosind meridianele – au fost
decelate 24 de fusuri orare. E posibil ca cei care au ales distractorii B sau D să asocieze
forma Pământului cu aceste „decupaje”. Ei demonstrează incapacitatea de a înĠelege o
imagine úi aceea de a corobora informaĠia grafică cu cea scrisă, deoarece itemul are o
parte explicativă care le-a oferit două informaĠii (traiectoria Pământului în jurul Soarelui
úi înclinarea axei pe orbită) asociate desenului.
CONCLUZII
Greúelile tipice rezultate din analizele de mai sus relevă necunoaúterea de către elevi a
consecinĠelor miúcărilor Pământului sau confuzia pe care ei o fac între acestea, precum úi absenĠa
între achiziĠiile învăĠării a poziĠiei, miúcărilor úi distanĠelor dintre Soare, Pământ úi Lună în Sistemul
Solar. Elevii români nu útiu nici faptul că lumina are viteză constantă în Univers. Folosirea
mijloacelor obiectuale pentru demonstrarea poziĠiei elementelor componente ale Sistemului Solar,
dar úi pentru conceptualizarea distanĠelor dintre ele úi simularea miúcărilor pe care acestea le
efectuează în spaĠiu, ar putea aúeza pe baze temeinice aceste informaĠii. Nu este de ignorat nici
faptul că, odată intraĠi în clasa a V-a, în ciclul gimnazial, elevii se confruntă practic la toate
disciplinele cu un volum foarte mare de informaĠii noi, multe dintre ele destul de dificile pentru
capacitatea lor de înĠelegere. La geografie, o bună parte a acestor informaĠii, nemaifiind reluate sau
actualizate, sub o formă sau alta, până în clasa a IX-a, sunt neînĠelese, uitate, ori reĠinute cu
omisiuni care generează confuzii.
6.1.1.3. Efectele activităĠilor umane asupra mediului
În această categorie am introdus probleme referitoare la efectele úi consecinĠele amenajărilor
antropice asupra mediului natural, dar úi la utilizarea útiinĠei úi tehnologiei pentru rezolvarea
crizelor mediului.
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a. Efectele amenajărilor antropice asupra biosferei
S05_11

Domeniul cognitiv: Cunoaútere/înĠelegere
Răspuns corect: menĠionează un răspuns specific – pozitiv sau negativ – al construirii
barajului asupra vieĠii sălbatice
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte: menĠionează doar că plantele úi animalele vor fi distruse
Răspunsuri incorecte: menĠionează un efect incorect care reflectă neînĠelegerea rolului
barajelor
Alte răspunsuri incorecte inclusiv tăieturi, útersături etc.
Nonrăspunsuri

28%
34%
14%
2%
23%
33%

Elevii români au dat răspunsuri corecte într-o proporĠie de 28%, evidenĠiind mai ales efectele
negative ale construirii barajului asupra vieĠii sălbatice. Astfel, sunt menĠionate idei conform cărora
animalele (fauna) sunt mai afectate, comparativ cu vegetaĠia, pentru că lacul din spatele barajului
reprezintă o barieră pentru deplasarea în căutarea hranei. Unele răspunsuri consemnează corect úi
faptul că migraĠia peútilor spre aval sau spre amonte de acest baraj este blocată úi că se reduc
debitele râului aval de baraj. O parte dintre elevi percep amenajarea barajului ca pe un factor
determinant în privinĠa mediului de viaĠă úi menĠionează că prin aceasta se va schimba viaĠa
animalelor úi a plantelor, care, astfel, vor trai într-un lac úi nu într-un râu, ca până atunci.
Dintre răspunsurile greúite, 14% se referă la plante úi la animale, în sensul distrugerii/
dispariĠiei acestora, fără a fi menĠionat un efect specific. Putem presupune că elevii nu au un automatism în gândirea geografică de tip cauză-efect sau avantaj-dezavantaj, pentru înĠelegerea corectă
a acestui fenomen, úi asociază construcĠia barajului cu distrugerea definitivă a vieĠii sălbatice.
O parte dintre elevi (2%) demonstrează o înĠelegere greúită a modului de funcĠionare a unei
hidrocentrale úi afirmă că electricitatea va curge prin apă úi va omorî peútii din râu sau că digul
creează radioactivitate care poate omorî animalele – ceea ce denotă confuzia pe care aceúti elevi o
fac între o hidrocentrală úi o centrală nucleară, dar úi percepĠia conform căreia materialele din care
este construit digul au în compoziĠie substanĠe radioactive.
Un procent important, de 21%, dintre elevii români au dat alte răspunsuri incorecte sau nu au
menĠionat niciun efect specific al barajului asupra vieĠii sălbatice. Avem de-a face úi în acest caz cu o
greúeală tipică, relevând lipsa gândirii analitice, dar úi necunoaútrea faptului că apariĠia unui lac în
spatele barajului are ca efect o mai mare complexitate a ecosistemelor naturale.
Din analiza răspunsurilor incorecte putem deduce că elevii nu cunosc/nu înĠeleg efectele pe care o
construcĠie hidrotehnică le are asupra biodiversităĠii. Ei n-au înĠeles fenomenul în sine úi consecinĠele
lui, nu cunosc tipul de energie pe care o produce o amenajare hidrotehnică úi nici faptul că
biodiversitatea creúte ca urmare a apariĠiei unui nou ecosistem (cum este lacul de acumulare).
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Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- amenajări hidrotehnice: efectele construcĠiilor hidrotehnice asupra biodiversităĠii; tipul de
energie produsă de amenajarea hidrotehnică.
Greúeli procedurale:
- reprezentarea spaĠială a fenomenelor geografice;
- asocierea eronată a cauzelor cu efectele acestora.
Rutine didactice:
- lipsa antrenamentului pentru formarea unei gândiri geografice de tip cauză-efect sau focalizate
pe avantaje úi dezavantaje (nu este înĠeles procesul úi nici consecinĠele acestuia), ceea ce conduce
la asimilarea secvenĠială a informaĠiilor despre componentele mediului geografic, în conĠinuturi
considerate independente;
- accentuarea, în cadrul conĠinutului impactul activităĠilor antropice asupra mediului, pe defriúări,
poluarea apelor, a solului, aerului úi pe exploatarea resurselor, Amenajările hidrotehnice fiind
tratate ca furnizoare de energie „verde”, nepoluantă, iar apariĠia unui nou ecosistem (lacustru) ca
efect al ridicării unui baraj fiind puĠin valorificată.
ReflectaĠi!
De ce nu pot elevii să facă asocieri de tip cauză-efect în probleme geografice? De ce
nu cunosc faptul că apariĠia unui lac de acumulare înseamnă un nou ecosistem úi prin
urmare biodiversitatea este augmentată?
De ce nu útiu că hidroenergia este non-poluantă?
b. Utilizarea útiinĠei úi tehnologiei pentru protecĠia mediului
S05_14_A
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Domeniul cognitiv: Aplicare/înĠelegere
Răspuns corect: menĠionează un dispozitiv/proces care poate fi folosit pentru: a
localiza, limita, dispersa sau colecta scurgerile de petrol, sau pentru îmbunătăĠirea
tehnologiei petrolierelor (construcĠie, navigaĠie, comunicaĠii)
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte: vagi, nu specifică aplicaĠia tehnologică
Alte răspunsuri incorecte inclusiv tăieturi, útersături etc.
Nonrăspunsuri

18%

17%
12%
22%
45%

Elevii români care au răspuns corect (18%) au evidenĠiat existenĠa unui dispozitiv/proces care
poate fi folosit pentru a localiza, limita, dispersa, colecta scurgerile de petrol sau pentru
îmbunătăĠirea tehnologiei petrolierelor (construcĠie, navigaĠie etc.). Ei demonstrează că au
cunoútinĠe temeinice cu privire la prevenirea úi remedierea rapidă a deversărilor de petrol, pe baza
tehnologiilor moderne existente – bariere mecanice pentru a limita extinderea petrolului,
organisme care pot descompune petrolul, aspirarea petrolului etc. – úi cunosc faptul că în cele mai
multe situaĠii deversările sunt cauzate de riscurile legate de transportul petrolului pe calea apei (în
petroliere) sau prin petroleoducte (care adesea traversează mări úi oceane).
Răspunsurile greúite (34%) au avut exprimări vagi, fără a specifica aplicaĠia útiinĠifică sau
tehnologică în remedierea consecinĠelor unor deversări de petrol în ocean. Elevii au oferit aici mai
degrabă sfaturi pentru evitarea deversărilor. Această gamă de răspunsuri denotă fie că nu a fost
înĠeleasă întrebarea, fie că nu este cunoscută semnificaĠia verbului „a remedia”, situaĠie posibilă úi
în cazul celor 22% dintre elevi care au dat răspunsuri greúite, demonstrându-úi incapacitatea de a
construi un enunĠ corect útiinĠific pentru întrebarea formulată.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- deversare vs. remediere.
Rutine didactice:
- absenĠa antrenamentului pe enunĠarea soluĠiilor la probleme de mediu ca, de exemplu, găsirea
soluĠiilor pentru anihilarea/reducerea efectelor negative cauzate de activităĠile societăĠii umane
asupra mediului geografic;
- absenĠa abordării environmentaliste; de exemplu, problemele de mediu cel mai frecvent enunĠate
în conĠinuturile geografice din gimnaziu sunt defriúările úi poluarea, problematica mărilor úi
oceanelor afectate de activităĠile antropice fiind abordată doar tangenĠial.
S05_14_B
Domeniul cognitiv: Aplicare/înĠelegere
Răspuns corect: descrie o alternativă a sursei de energie sau a modului de transport
(pentru a reduce emisia de dioxid de carbon de la arderea combustibililor fosili) sau o
îmbunătăĠire în tehnologie (pentru reducerea emisiei de dioxid de carbon)
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte: menĠionează o acĠiune, dar nu un dispozitiv sau un proces
specific
Răspunsuri incorecte: demonstrează cunoaúterea fenomenului, dar nu oferă soluĠia
útiinĠifică sau tehnologică
Alte răspunsuri incorecte
Nonrăspunsuri
Au omis acest item
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24%

21%
8%
3%
14%
29%
22%

24% dintre elevii români au răspuns corect la acest item, menĠionând un dispozitiv sau un
proces în relaĠie cu o aplicaĠie útiinĠifică sau tehnologică. Ei au descris o alternativă a sursei de
energie sau a modului de transport, prezentând răspunsuri clare cum ar fi centrale nucleare care să
producă energie sau maúini electrice. În context ei au precizat úi faptul că îmbunătăĠirea tehnologiei
automobilelor úi a fabricilor reprezintă soluĠii pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Elevii
care au dat răspunsuri corecte demonstrează, astfel, că au cunoútinĠe relevante cu privire la
„încălzirea globală” úi cunosc cauzele care produc acest fenomen cu efecte la nivel planetar. Cel
mai probabil, aceste achiziĠii au fost dobândite în urma participării lor active la alte discipline, dar
pot fi úi rezultatul învăĠării extracurriculare.
Răspunsurile greúite (26%) sunt destul de variate ca morfologie. O parte dintre ele (8%)
menĠionează doar acĠiuni pentru reducerea cantităĠii de dioxid de carbon, o altă parte demonstrează
că elevii cunosc relaĠia dintre fiziologia plantelor úi dioxidul de carbon din atmosferă sau legătura
dintre acesta úi arderea combustibililor fosili (3%), dar niciunul dintre aceste răspunsuri nu include
descrierea unui dispozitiv sau a unui proces specific pentru remedierea problemei de mediu.
Elevii care au omis să răspundă la acest item (29%) l-au considerat, probabil, dificil úi au trecut
mai departe în completarea testului, după care n-au mai revenit la el.
Din analiza răspunsurilor încorecte la acest item rezultă faptul că o parte dintre elevii din
România (11%), deúi útiu că se poate reduce cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă, sunt
insuficient informaĠi despre tehnologiile moderne care oferă soluĠii în acest sens. Răspunsurile
incorecte sau incomplete pot fi úi o consecinĠă a necunoaúterii de către elevi a unor termeni specifici
din domeniu.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- încălzirea globală: căi/mijloace de reducere a emisiilor de dioxid de carbon; complexul de factori
care conduc la încălzirea globală; marii producători de dioxid de carbon.
Rutine didactice:
- absenĠa antrenamentului pe enunĠarea soluĠiilor la probleme de mediu ca, de exemplu, găsirea
soluĠiilor pentru anihilarea/reducerea efectelor negative cauzate de activităĠile societăĠii umane
asupra mediului geografic;
- abordarea cliúeu a încălzirii globale din perspectiva arderii combustibililor neregenerabili (petrol,
cărbune), relaĠionată cu creúterea cantităĠii de substanĠe poluante în atmosferă – în afara creării
contextelor care necesită rezolvarea problemelor úi găsirea soluĠiilor.
ReflectaĠi!
De ce nu pot elevii români să descrie modul în care útiinĠa úi tehnologia pot remedia
o problemă de mediu? Este vorba despre achiziĠii incomplete? Pentru că ei cunosc
problemele de mediu pe care le generează activităĠile umane, dar nu pot oferi soluĠii
pentru acestea?
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c. Efectele pozitive ale reciclării asupra mediului
S02_16

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: referire la prezervarea resurselor úi la reducerea poluării
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte
Nonrăspuns

44%
32%
24%
15%

Dintre elevii care au răspuns corect, 6% s-au referit la economisirea resurselor naturale,
demonstrând, astfel, că au cunoútinĠe privind rolul reciclării în generarea unui volum nou de materii
prime pentru prezervarea celor încă neexploatate.
Un procent semnificativ de 38% dintre elevii români oferă alte răspunsuri corecte – referinduse la reducerea poluării mediului sau a cantităĠii de deúeuri din rampele amenajate. Aceúti elevi
cunosc importanĠa reciclării – care este percepută ca o metodă practică pentru reducerea poluării
mediului, dar informaĠiile de acest tip nu sunt dobândite neapărat din mediul úcolar.
Răspunsuri incomplete (10%) au făcut referire la protecĠia mediului, apelând la cliúee (salvăm
mediul); iar aici putem prezuma că elevii care au utilizat formulări de acest gen nu conceptualizează
măsurile concrete prin care reciclarea contribuie la îmbunătăĠirea calităĠii mediului – reducerea
poluării úi a deúeurilor, alături de prezervarea resurselor.
Răspunsurile incorecte (8%) se limitează doar la a evidenĠia importanĠa reciclării, prin definirea
acesteia, fără sesizarea implicaĠiilor procesului dincolo de aspectele sale vizibile. Acest tip de
răspunsuri relevă faptul că elevii úi-au însuúit mecanic informaĠiile despre reciclare úi nu au o
gândire anticipativă. Ei nu útiu că prin intermediul reciclării se reduce cantitatea de deúeuri, în
relaĠie directă cu obĠinerea unor volume însemnate de materii prime care permit economisirea celor
încă neexploatate.
Elevii români nu cunosc relaĠia dintre reciclare úi calitatea mediului, mulĠi nu cunosc nici
definiĠa reciclării, nici faptul că această activitate poate determina reducerea poluării úi prezervarea
resurselor. Nonrăspunsurile úi răspunsurile incorecte pot fi úi rezultatul unui cliúeu de gândire
frecvent vehiculat în úcoală úi în mass-media: reciclarea înseamnă salvarea planetei.
Greseseli tipice
Greúeli conceptuale:
- reciclare: definiĠie; relaĠia dintre reciclare úi calitatea mediului.
Rutine didactice:
- crearea unor cliúee ecologice în gândirea elevilor – „reciclarea înseamnă salvarea planetei” –
determină răspunsuri focalizate pe „salvarea mediului” fără explicarea faptului că reciclarea este
in primul rând o formă de prezervare a resurselor naturale ale mediului úi conduce úi la dificultăĠi
în ceea ce priveúte identificarea obiectelor obĠinute din materiale reciclabile;
- lipsa antrenamentului pe relaĠia de cauzalitate dintre aceste concepte.
380

ReflectaĠi!
Elevii nu cunosc faptul că prin reutilizarea materialelor salvăm în primul rând resursele úi contribuim la prezervarea caracteristicilor mediului. Cum am putea transmite
informaĠia, astfel încât să înlăturăm cliúeul reciclarea înseamnă salvarea planetei?

CONCLUZII
Elevii au achiziĠii de învăĠare destul de consistente cu privire la efectele negative pe care
activităĠile umane le au asupra mediului, dar nu cunosc soluĠiile tehnice pentru reducerea acestora.
Itemii cu răspuns construit din acest grup de conĠinuturi relevă úi faptul că elevii nu pot explica
problemele de mediu în acord cu un principiu fundamental al geografiei: principiul cauză-efect. Ei
pot menĠiona cauze care au afectat circuite naturale, dar nu pot preciza fenomene sau procese ce
derivă din acestea.
În procesul de predare/învăĠare ne mulĠumim să transmitem informaĠii fără a le relaĠiona cu
problemele din viaĠa reală. Acesta este motivul pentru care elevii noútri nu útiu că reciclarea
materialelor înseamnă în fapt prezervarea resurselor existente în natură.

6.1.1.4. Hidrosfera – caracteristici generale
În acest capitol am introdus probleme referitoare la identificarea procentului apei dulci pe
Pământ, circuitului apei în natură, resurselor de apă potabilă úi poluării apelor subterane.
a. Procentul de apă dulce de pe Pământ
S01_01

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 8%

B: 10%

C: 44%

D: 35%

MI:41%

Elevii care au răspuns corect (35%) demonstrează cunoaúterea raportului corect apă dulce –apă
sărată pe Terra (în relaĠie directă), dar úi a faptului că apa oceanelor este sărată úi are un volum net
superior apei dulci de pe continente sau celei cantonate în gheĠari (subsumat celei dintâi).
Procentul ridicat (44%) al opĠiunilor pentru varianta C relevă faptul că elevii útiu că hidrosfera
este alcătuită din apă dulce (râuri, fluvii, lacuri, ape subterane, gheĠari) úi din apă sărată úi
supradimensionează volumul celei dintâi. Este posibil úi ca elevii să útie că Oceanul Planetar
reprezintă 71% din totalul suprafeĠei terestre, dar să confunde această valoare-reper cu procentul
apei dulci de pe Glob. În egală măsură ar putea fi vorba de alegerea întâmplătoare a distractorului C
sau de o achiziĠie de învăĠare incorectă (că oceanele ar avea apă dulce).
Un procent de 10% dintre elevi consideră că 90% din toată apa de pe Terra este apă dulce. Ei
au o reprezentare răsturnată a raportului dintre volumul de apă dulce úi cel de apă sărată la nivel
global, dar cunosc totuúi faptul că pe planetă există atât apă dulce, cât úi apă sărată – aceasta din
urmă, în opinia lor, fiind într-un procent mult inferior faĠă de cel real.
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Cei 8% dintre elevi care au ales varianta A au reĠinut, în mod eronat, că toată apa de pe Pământ
este dulce.
Suma răspunsurilor incorecte denotă, astfel, necunoaúterea diferenĠei dintre apa dulce úi apa
sărată de pe Glob úi nici a raportului de proporĠionalitate dintre acestea – ambele aspecte fiind,
probabil, rezultatul unei învăĠări mecanice, superficiale úi deficitare.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- apa sărată vs. apă dulce; raportul dintre volumul apei dulci úi sărate la nivel global.
Greúeli procedurale:
- relaĠionarea dintre modurile de folosinĠă a resurselor de apă úi tipul de apă.
Rutine didactice:
- aceentul pe învăĠarea mecanică a valorilor numerice specifice diverselor elemente geografice;
- accentul pus pe procentul din suprafaĠa Terrei acoperit de apă generează percepĠia greúită asupra
volumului apei dulci.
ReflectaĠi!
În opinia dumneavoastră, care e cauza învăĠării mecanice la elevi? Sunt profesorii
presaĠi de timp úi nu au timp sa facă demonstraĠii úi analize detaliate pe baze
cartografice sau elevii refuză să gândească úi preferă să memoreze? PuteĠi formula úi
alte cauze ale învăĠării mecanice?
b. Circuitul apei în natură
S03_07

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 2%

B: 44%

C: 33%

D: 19%

MI: 63%

Varianta corectă (44%) a fost aleasă de către elevii care útiu că radiaĠia solară încălzeúte suprafaĠa
terestră úi contribuie la evaporarea apei. Ei útiu că energia provenită de la Soare determină modificarea
stării de agregare a apei úi asigură funcĠionalitatea circuitului apei în natură.
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Răspunsul incorect Fluxul úi refluxul (33%) a fost ales de către elevii care asociază mecanismul de
formare a mareelor, ca urmare a atracĠiei Lunii, cu procesul de evaporare, care este parte a circuitului
apei în natură – fapt ce demonstrează înĠelegerea eronată a conceptului de sursă de energie în relaĠie cu
un fenomen specific – circuitul apei. Este important să menĠionăm úi faptul că elevii români nu
corelează elementele prezentate în schemă cu sarcina de evaluare din întrebare.
O parte dintre elevi (19%) consideră că vântul e sursă de energie pentru circuitul apei în natură.
Sunt două explicaĠii pentru această alegere: fie au ales la întâmplare această variantă, fie útiu că vântul
accelerează procesul de evaporare. Or, vântul este o consecinĠă a încălzirii diferenĠiate a aerului
atmosferic (mase de aer având caracteristici termice, de presiune úi umiditate, diferite) úi prin urmare,
a energiei provenite de la Soare. În tendinĠa de uniformizare a parametrilor fizici masele de aer se
miúcă úi formează vântul. O mică parte dintre elevi (2%) au considerat că Luna este un corp cosmic
cu lumină úi căldură proprie (sursă de energie) care încălzeúte suprafaĠa terestră úi determină
evaporarea apei. Ei au achiziĠii de învăĠare incorecte despre caracteristicile corpurilor cereúti úi fac
confuzie cu rolul pe care il are Luna în formarea mareelor.
Elevii care au ales răspunsuri incorecte au achiziĠii de învăĠare incomplete. Ei nu cunosc faptul
că energia solară susĠine circuitul apei în natură úi aleg fie fluxul úi refluxul (consecinĠă a forĠei de
atracĠie a Lunii), fie vântul (consecinĠă a încălzirii inegale a suprafeĠei terestre de către Soare).
Alegerea acestor distractori denotă úi o dificultate a acestor elevi în citirea úi interpretarea
desenului geografic care oferă informaĠii legate de stările de agregare ale apei.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
Ͳ circuitul apei în natură: Soarele – sursă de energie pentru circuitul apei în natură; sursele de
energie pentru circuitul apei în natură; circuitul apei vs. formarea mareelor.
Greúeli procedurale:
Ͳ lectura úi interpretarea unui desen geografic.
Rutine didactice:
- lipsa activităĠilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative;
- predarea conĠinutului Presiunea aerului úi vânturile centrată pe tipuri de vânturi úi aria lor de
acoperire, fără o focalizare corespunzătoare pe cauzele úi consecinĠele formării vânturilor.

ReflectaĠi!
De ce asociază elevii fluxul úi refluxul cu circuitul apei în natură?
De ce consideră că vântul este forma de energie care susĠine circuitul apei în natură?
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c. Resursele de apă potabilă
S07_10

Domeniul cognitiv:
Cunoaútere

A: 4%

B: 61%

C: 7%

D: 25%

MI: 32%

Elevii care au optat pentru varianta corectă (D) demonstrează cunoaúterea proprietăĠilor apei pe
Glob, prin decelarea corectă a apei dulci de cea sărată. De asemenea, ei fac deosebirea între
calitatea apei dulci din diferite locaĠii – cum sunt: râurile, lacurile úi calotele glaciare.
Un procent foarte ridicat dintre elevi (61%) au ales ca răspuns varianta B. Este posibil ca
aceútia să fi relaĠionat distribuĠia habitatului în apropierea apelor curgătoare cu potabilitatea
acestora. În manualele de geografie se precizează frecvent faptul că resurse de apă dulce sunt úi
râurile, menĠionându-se úi dependenĠa habitatului uman de reĠeaua hidrografică. Dar elevii ignoră
sau nu cunosc actualitatea acestei informaĠii, în condiĠiile în care tocmai prezenĠa úi densitatea
habitatului a determinat scăderea potenĠialului de potabilitate al râurilor în ultimele decenii.
Pentru varianta C au optat 7% dintre elevi. La fel ca úi în cazul distractorului B, elevii útiu din
manuale că există apă dulce în lacuri, dar nu cunosc faptul că ea poate fi utilizată doar după tratare.
Cei care au ales varianta A, conform căreia cea mai bună apă de băut se găseúte în oceane, nu
au cunoútinĠă de faptul că aceasta este sărată. Există însă posibilitatea ca aceútia să cunoască
mecanismele de desalinizare a apei de mare/ocean úi de aici să deducă faptul că apa devine potabilă.
Elevii din România au o problemă în identificarea resurselor de apă potabilă de pe Glob, ei nu
cunosc nici faptul că apa oceanelor e sărată, dar nici că cea mai bună apă de băut este cantonată în
calotele glaciare, datorită depărtării mari faĠă de spaĠiile geografice locuite úi implicit poluate. O altă
achiziĠie de învăĠare care le lipseúte acestor elevi se referă la faptul că circulaĠia maselor de aer
(vânturile polare) nu favorizează deplasarea poluanĠilor spre aceste Ġinuturi, păstrând, astfel,
calităĠile de potabilitate ale gheĠii.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- apa: tipurile de apă de pe Glob úi calitatea acestora; rezervele de apă dulce de pe Glob;
calitatea apelor vs. mărimea/volumul diferitelor tipuri de resurse de apă.
Rutine didactice:
- focalizarea pe reproducerea informaĠiilor úi nu pe înĠelegerea conceptuală, ceea ce conduce la
dificultăĠi în perceperea úi asimilarea informaĠiilor care nu aparĠin orizontului local;
- accentuarea informaĠiei de tipul „resursele de apă dulce sunt úi râurile”, neluându-se în discuĠie úi
aspectul privitor la repartiĠia populaĠiei care a determinat scăderea potenĠialului de potabilitate al
râurilor;
- urmărirea exclusivă a conĠinuturilor din manuale, fără a se Ġine seama de conĠinuturile propuse
prin programa úcolară.
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ReflectaĠi!
De ce cred elevii că cea mai mare cantitate de apă potabilă de pe Glob este cantonată
în râuri?

d. Poluarea apei subterane
S04_13

Domeniul cognitiv: Cunoaútere
Răspuns corect: descrie o cale prin care apa subterană poate fi poluată
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte
Nonrăspunsuri

49%
44%
27%
22%

Răspunsuri corecte cu privire la apa poluată din sol au fost formulate de 49% dintre elevi.
Aceútia s-au referit la utilizarea pesticidelor, aruncarea deúeurilor menajere, deversarea celor
industriale úi infiltrarea ploii acide în sol. Ei înĠeleg legătura dintre activităĠile antropice úi poluarea
apelor subterane úi pot explica faptul că tot ceea ce se depozitează pe sol are potenĠial poluant
pentru apele subterane. O altă achiziĠie de învăĠare importantă care se evidenĠiază în răspunsurile
elevilor este aceea că apa poluată a râurilor se poate infiltra în sol.
Răspunsurile incorecte (27%) sunt cel mai adesea superficiale în exprimare. Elevii nu pot
stabili relaĠii de cauzalitate între activităĠile antropice cu potenĠial poluant (utilizarea
îngrăúămintelor în agricultură, aruncarea deúeurilor în rampe neamenajate, accidente industriale
etc.) úi poluarea apelor subterane. Cei care afirmă că „gunoaiele pot fi aruncate în apă” sesizează
legătura dintre factorul poluant úi efectul asupra apelor subterane, dar nu pot descrie mecanismul
prin care acestea din urmă sunt degradate.
Răspunsurile greúite ale elevilor demonstrează úi lipsa înĠelegerii unor concepte. Spre exemplu,
drenarea este înĠeleasă ca o modalitate de a polua apa subterană úi nu ca un proces de evacuare a
apei de pe un loc cu exces de umiditate.
Peste 40% dintre elevi au dat răspunsuri greúite sau nu au răspuns la acest item, demonstrând,
astfel, că nu pot stabili o legătură de cauzalitate între activităĠile antropice úi poluarea apelor subterane.
Cei ce au dat răspunsuri greúite sau incomplete cunosc factorii poluanĠi, dar nu pot descrie procesele
prin care aceútia ajung în apele subterane úi le degradează calitatea.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- ape subterane: legătura de cauzalitate dintre activităĠile antropice úi poluarea apelor subterane;
procesele care determină poluarea apelor subterane.
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Greúeli procedurale:
- corelarea dintre activităĠile societăĠii umane úi elementele geografice care nu se află în contact
direct cu acestea.
Rutine didactice:
- lipsa obiúnuinĠei de a asocia activităĠile antropice cu poluarea apelor ceea ce conduce úi la
identificarea eronată a surselor de poluare ale apelor subterane în absenĠa unor exemple vizuale
concrete în orizontul local;
- predarea focalizată pe utilizarea/cunoaúterea/recunoaúterea termenilor geografici simpli sau pe
descrierea elementelor observate, direct sau indirect, în detrimentul formării/dezvoltării unor
automatisme legate de observarea directă a realităĠilor geografice.
ReflectaĠi!
Deúi acesta este un conĠinut foarte actual, elevii români au dificultăĠi în relaĠionarea
dintre activităĠile antropice úi poluare. Ei au achiziĠii corecte despre factori poluanĠi
úi activităĠi antropice, dar nu observă legătura sistemică dintre cele două aspecte.
CONCLUZII
Ca urmare a unei învăĠări mecanice, elevii identifică, în mod eronat, procentele de apă dulce,
respectiv de apă potabilă de pe Terra. Această eroare ar putea fi corectată dacă în procesul de predare sar folosi reprezentări grafice clare pentru activarea/stimularea memoriei vizuale. Elevii cred că 70% din
apa de pe Glob este dulce. Ei asociază procentul de acoperire cu apă a planetei cu resursa de apă care
poate fi utilizată de către om. Daca s-ar utiliza grafice sau cartograme în timpul predării, probabilitatea
ca valorile pentru apă dulce úi sărată să fie reĠinute în mod corect ar fi mult mai mare. Prin aceeaúi
metodă de reprezentare pot fi îmbunătăĠite cunoútinĠele elevilor care nu fac diferenĠă între apa dulce úi
apa sărată sau între apa dulce úi cea potabilă.
Pentru cunoaúterea corectă a energiei care activează úi întreĠine circuitul apei în natură, se poate
apela la experimente simple, realizate în clasă pe parcursul a câtorva ore sau zile. Elevii ar putea
înĠelege că energia solară este singura care întreĠine acest proces.
Pentru a putea explica poluarea apelor subterane elevii nu au suficiente achiziĠii de învăĠare. Ei
útiu care sunt factorii poluanĠi úi activităĠile antropice, dar nu pot explica fenomenele prin care
elementele poluante ajung în apele subterane.
6.1.1.5. Vremea úi clima
În această categorie am introdus probleme referitoare la miúcarea maselor de aer úi la
caracteristicile vremii într-un anumit loc, dar úi la relaĠia dintre climă úi poluare.
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a. Miúcarea maselor de aer úi caracteristicile vremii
S02_14

Domeniul cognitiv:
Aplicare raĠionament

A: 27%

B: 17%

C: 42%

D: 12%

MI: 48%

Elevii care au ales răspunsul corect (42%) cunosc faptul că masele de aer s-au deplasat către
sud din cauza vântului úi au impus starea vremii în oraúele deasupra cărora au ajuns. Oraúul 4 are
vreme însorită pentru că vântul a adus deasupra lui masa de aer dinspre oraúul 1, unde era însorit cu
o zi înainte, iar în oraúul 5 plouă pentru că vântul a dirijat către el norii de ploaie de deasupra
oraúelor 2 úi 3.
Cei care au ales variantele incorecte A (27%), respectiv B (17%) nu pot stabili legătura cauzală
dintre miúcarea maselor de aer úi caracteristicile vremii într-o zonă de câmpie. O posibilă explicaĠie
ar fi aceea că nu aceúti elevi cunosc conceptul de vreme, care reprezintă caracteristicile elementelor
meteorologice într-un anumit loc úi la un moment dat. Alegerea variantei A ar putea fi legată de
analiza situaĠiei sub raport cantitativ, rod al unei gândiri concret intuitive, în detrimentul unor
legături logice. Aceúti elevi au considerat că dacă oraúele în care plouă sunt în număr de două,
influenĠa lor cumulată asupra celorlalte două oraúe este superioară comparativ cu oraúul însorit, care
este numai unul.
Elevii care au ales varianta D (12%) nu au identificat legătura directă dintre direcĠia vântului úi
starea vremii în oraúele din calea lui. Cel mai probabil ei nu cunosc faptul că vântul este consecinĠa
miúcării maselor de aer.
Cei care au ales distractorii A, B si D nu cunosc caracteristicile deplasării maselor de aer într-o
zonă de câmpie, unde propagarea celor dintâi nu este deviată de suprafaĠa terestră. Ei nu pot stabili
nici legăturile cauzale dintre miúcarea maselor de aer úi caracteristicile vremii.
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Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- vremea: legătura cauzală dintre miúcarea maselor de aer úi caracteristicile vremii; caracteristici
ale parametrilor meteorologici într-un loc úi la un moment dat;
- vântul – miúcarea maselor de aer având caracteristici termice, de umiditate úi de presiune
diferite; deplasarea maselor de aer într-o zonă de câmpie – caracteristici.
Greúeli procedurale:
- citirea úi interpretarea unei schiĠe geografice în relaĠie cu procese úi fenomene geografice.
Rutine didactice:
- absenĠa exersării legăturilor cauzale dintre consecinĠele deplasării maselor de aer úi
caracteristicile vremii pentru diferite unităĠi de relief.
ReflectaĠi!
Dacă elevii ar fi obisnuiĠi să urmărească la televizor buletinele meteorolologice, timp
de câteva zile în fiecare anotimp, credeĠi că aceasta ar creúte procentul răspunsurilor
corecte?

b. RelaĠia între climă úi poluare
S03_09

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: referire la o reacĠie chimică a dioxidului de sulf cu apa în atmosferă; o 19%
parte din răspunsuri nu menĠionează explicit reacĠia chimică, dar menĠionează
dizolvarea sulfului în apă (norii) din atmosferă.
Răspunsuri parĠial corecte: nu au menĠionat explicit reacĠia chimică
5%
MI de răspunsuri corecte
20%
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Răspunsuri incorecte: se referă doar la evaporarea úi/sau formarea norilor de dioxid de 6%
sulf, confundă ploaia acidă cu etapele circuitului apei în natură, nu menĠionează
amestecul cu apa
Alte răspunsuri incorecte
19%
Nonrăspunsuri
55%
Elevii care au răspuns corect (19%) cunosc reacĠia chimică ce stă la baza formării ploii acide
(exemplu: dioxidul de sulf se transformă în acid sulfuric când se combină cu apa în atmosferă). Ei
au dat răspunsul corect pe baza informaĠiilor generale despre reacĠiile chimice sau în urma
identificării intuitive a unor fenomene de acest tip.
Cei care au dat răspunsuri parĠial corecte (5%) au indicat amestecarea (dizolvarea) dioxidului
de sulf cu apa din atmosferă, dar nu au menĠionat explicit faptul că se petrece o reacĠie chimică;
aceasta este, cel mai probabil, consecinĠa unor lacune în limbajul útiinĠific, fapt care-i împiedică să
formuleze o explicaĠie riguroasă a unui fenomen geografic.
La ambele categorii de elevi, răspunsul corect ar fi putut fi generat úi de alte surse de informare:
Internet, filme, enciclopedii – pentru că acesta este un subiect intens mediatizat.
Răspunsurile incorecte (25%) s-au referit la formarea ploii acide în urma evaporării úi a
condensării dioxidului de sulf, fără a fi sesizat faptul că acesta este un gaz úi că nu se poate evapora.
Elevii care au dat aceste răspunsuri confundă formarea ploii acide cu etapele circuitului apei în
natură, deci au transferat către gaz calitatea apei de a genera ploaia. Ei nu útiu că ploaia acidă este
rezultatul unei reacĠii chimice care se produce în atmosferă úi nu stăpânesc un limbaj útiinĠific
minimal vorbind despre amestec în loc de dizolvare.
Peste jumătate dintre elevi (55%) nu au răspuns la acest item. Probabil că ei nu cunosc niciun
aspect referitor la ploaia acidă, cu atât mai puĠin că aceasta este un acid provenit din reacĠia
dioxidului de sulf cu apa din atmosferă.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- ploaia acidă – semnificaĠie; circuitul apei în natură vs. ploaia acidă.
Rutine didactice:
- explicarea superficială a procesului de formare a ploii acide, ceea ce conduce la confuzii între
procese úi fenomene;
- lipsa conexiunii dintre ploaia acidă úi efectele activităĠilor antropice asupra componentelor
mediului natural.
ReflectaĠi!
Care este mecanismul în gândire care îi determină pe elevi să confunde ploaia acidă
cu o etapă în circuitul apei în natură?

6.1.1.6. Conservarea biosferei
În acest capitol sunt analizate probleme aflate în legătură directă cu conservarea biosferei, cum
ar fi: consecinĠele pe termen lung ale defriúărilor asupra mediului înconjurător úi identificarea
efectelor pozitive ale reciclării asupra mediului.
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a. ConsecinĠele pe termen lung ale defriúărilor asupra mediului înconjurător
S01_06

Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: menĠionează un efect negativ asupra mediului (pierderea habitatului
plantelor/animalelor, eroziunea solului, schimbări climatice, deúertificare) sau efecte
neutre/pozitive asupra mediului (schimbarea echilibrului în viaĠa plantelor, dezvoltarea
habitatului pentru plante/animale).
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte
Alte răspunsuri incorecte
Nonrăspunsuri

55%

58%
3%
22%
21%

Peste jumătate dintre elevi (54%) au răspuns corect úi au menĠionat un efect negativ asupra
mediului, de exemplu: pierderea habitatului animalelor, eroziunea solului sau deúertificarea, apariĠia
inundaĠiilor, încălzirea globală etc. Aceúti elevi cunosc rolul pădurii în funcĠionalitatea înveliúurilor
Terrei: mediu de viaĠă pentru animale, sursă de oxigen, rol protector pentru sol, contribuĠie la
reducerea vitezei apei pe versanĠi úi la prevenirea alunecărilor de teren sau a inundaĠiilor, asigurarea
unui microclimat umed úi răcoros, prevenirea instalării secetei în sol úi chiar a deúertificării. Doar
sub 1% dintre elevi au oferit alte răspunsuri corecte cu valenĠe pozitive: schimbarea echilibrului în
viaĠa plantelor sau dezvoltarea habitatului pentru animale/plante.
Însumat, procentul răspunsurilor incorecte, atinge 25%, iar formulările ne ajută să înĠelegem că
elevii – nefiind obiúnuiĠi să gândească anticipativ – nu pot sesiza legăturile ecologice dintre pădure
úi animale, inundaĠii sau eroziunea solului, deúi percep pierderea copacilor ca pe un fapt negativ. O
altă categorie de răspunsuri incorecte se referă la utilizarea de către om a lemnului drept
combustibil úi la valorificarea terenurilor obĠinute prin defriúare, ceea ce denotă o gândire concretsimplistă. Aceúti elevi consideră că importanĠa pădurii se reduce doar la calitatea ei de resursă
naturală pentru industria mobilei sau pentru încălzirea locuinĠelor.
Procentele ridicate de răspunsuri incorecte úi de nonrăspunsuri pot sugera că bună parte dintre
elevi nu au înĠeles enunĠul sau au considerat itemul prea dificil úi l-au „sărit”, trecând mai departe,
la rezolvarea altor itemi.
Elevii români nu cunosc funcĠiile pădurii úi oferă răspunsuri insuficient argumentate pentru
explicarea efectelor defriúărilor asupra componentelor naturale ale mediului.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- funcĠiile pădurii.
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Greúeli procedurale:
- generalizarea unor consecinĠe izolate/singulare.
Rutine didactice:
- lipsa de focalizare pe înĠelegerea proceselor, fenomenelor, enunĠurilor útiinĠifice;
- argumentarea insuficientă în privinĠa efectelor defriúărilor asupra componentelor naturale ale
mediului (menĠionarea frecventă a faptului că se diminuează resursele de oxigen din atmosferă úi
creúte potenĠialul de erodabilitate a solurilor) .

ReflectaĠi!
Elevii nu cunosc funcĠiile pădurii úi nici interacĠiunile dintre procese úi fenomene
geografice asociate pierderii acesteia.

CONCLUZII
În procesul de predare/învăĠare ne mulĠumim să transmitem informaĠii fără a le relaĠiona cu
problemele din viaĠa reală. Acesta este motivul pentru care elevii noútri nu útiu că defriúarea pădurii
poate avea efecte ireversibile asupra componentelor naturale ale mediului.
6.1.1.7. Relieful – caracteristici generale
În acest capitol prezentăm un singur item, referitor la procese chimice úi fizice care produc
eroziunea rocilor.
a. Eroziune prin procese chimice úi fizice
S01_05

Grila de scorare A: proces fizic
Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: identifică un proces sau un agent fizic úi explică modul în care poate 13%
produce eroziunea
MI de răspunsuri corecte
16%
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Răspunsuri incorecte: numeúte un fenoment fizic sau un agent, fără altă explicaĠie, se 33%
referă la o forĠă distructivă, cauzată de o acĠiune imediată (nu ca rezultat al unui proces
gradual datorat climei)
Nonrăspunsuri
54%
Grila de scorare B: proces chimic
Domeniul cognitiv: RaĠionament
Răspuns corect: identifică un proces sau un agent chimic úi explică modul în care poate 4 %
produce eroziunea
MI de răspunsuri corecte
8%
Răspunsuri incorecte: numeúte un proces sau un agent chimic fără altă explicaĠie 32%
referitoare la modul de producere a eroziunii
Nonrăspunsuri
64%
Pentru partea A (procesul fizic)
Elevii care au răspuns corect la acest item (13%) au explicat modul prin care un agent fizic
acĠionează asupra rocilor prin intermediul unui proces. Ei au identificat corect úi agenĠii responsabili
de declanúarea proceselor – temperatura, gravitaĠia, apa, vântul, gheaĠa, vegetaĠia – úi au explicat
procesul prin care rocile sunt erodate (sfărâmate): contractarea úi dilatarea repetată, ca efect al
schimbării temperaturii, presiunea exercitată de gheaĠă în crăpături, acĠiunea vântului încărcat cu
particule de nisip, úiroirea apelor, creúterea în volum a rădăcinilor plantelor.
În răspunsurile incorecte (9%) au fost menĠionate procese fizice (eroziune, exfoliere) sau
agenĠi (apa, vântul, ploaia), dar nu a fost explicată modalitatea prin care procesul sau agentul
determină eroziunea (sfărâmarea) rocilor, ceea ce demonstrează că elevii nu pot asocia cauzal
agenĠii fizici care acĠionează asupra rocilor cu procesele prin care acestea sunt erodate.
O altă categorie de răspunsuri greúite (9%) se referă la forĠele distructive care acĠionează
punctual asupra rocilor (de exemplu, stâncile pot fi sparte cu forĠa unui ciocan), fără a explica faptul
că eroziunea fizică este un proces gradual cauzat de diverúi agenĠi. Ei consideră că rocile sunt
sfărâmate prin acĠiunea omului úi nu înĠeleg eroziunea ca pe un proces continuu úi îndelungat,
determinat de climă, apă sau plante.
Răspunsurile incorecte însumează 33%, iar alĠi 54% dintre elevi nu au oferit niciun fel de
răspuns. Aceútia fie nu conceptualizează termenul de eroziune a rocilor, fie nu fac distincĠie între un
proces fizic úi unul chimic.
Pentru partea B (procesul chimic)
În răspunsurile corecte (4%), elevii au identificat un proces chimic (oxidarea, dizolvarea sau
alterarea), dar úi agentul responsabil de producerea procesului chimic: oxigenul, dioxidul de carbon,
ploaia acidă, deúeurile, substanĠele chimice ale organismelor vii. Ei au explicat modalitatea prin
care rocile sunt descompuse chimic: oxigenul descompune metalele din roci, dioxidul de carbon din
apă dizolvă calcarul, ploaia acidă dezintegrează rocile, substanĠele chimice din deúeuri sau de la
organismele vii descompun rocile. Este foarte posibil ca răspunsurile corecte ale elevilor să fi fost
induse de receptarea interdisciplinară a conĠinutului „ReacĠii chimice”, valorificat prin programa
úcolară de chimie a clasei a VII-a.
Răspunsurile incomplete (5%) au menĠionat fie un agent (ploaia acidă, substanĠele chimice), fie
un proces chimic (combinarea/amestecarea substanĠelor chimice, pătrunderea substanĠelor în roci),
însă nu au explicat modul prin care agentul descompune rocile, prin intermediul procesului.
Răspunsurile greúite (9%) úi nonrăspunsurile (64%) demonstrează că majoritatea elevilor
români nu fac distincĠie între dezagregarea fizică úi descompunerea chimică a rocilor sau nu
conceptualizează aceste fenomene.
Itemul cere menĠionarea câte unui proces fizic úi chimic úi explicarea modului în care acestea
produc eroziunea pietrelor, dar majoritatea elevilor nu pot decela un agent de un proces
fizic/chimic. În plus, ei nu înĠeleg că eroziunea este rezultatul unei acĠiuni de lungă durată,
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deoarece, probabil, nu úi-au însuúit corect cunoútinĠele de la conĠinuturi anterioare (tipuri de roci,
proprietăĠile fizice ale rocilor). Ei nu-úi pot reprezenta faptul că acĠiunea agentilor se desfăúoară cu
intensităĠi diferite, în funcĠie de compoziĠia úi duritatea rocilor. În plus, le lipseúte gândirea
asociativă, în condiĠiile în care nu pot explica procesul pe care îl exercită agentul asupra rocii.
Greseseli tipice
Greúeli conceptuale
- eroziunea: caracteristicile procesului – durată úi intensitate; agent fizic vs. proces fizic; agent
chimic vs. proces chimic.
Rutine didactice:
- absenĠa activităĠilor care vizează realizarea distincĠiei dintre agent úi proces;
- prezentarea disparată a proceselor úi a agenĠilor care modelează relieful, ceea ce nu permite
însuúirea principiului fundamental al geografiei (cauză –-efect);
- exersarea insuficientă pe rezolvarea de probleme practice.
ReflectaĠi!
În explicarea fenomenelor geografice, elevii români decelează cu greutate un agent
de un proces. Spre exemplu, ei útiu că apa erodează malurile, dar nu cunosc/nu
înĠeleg care este agentul (apa) úi care este procesul (eroziune). Care credeĠi că sunt
cele mai potrivite metode pentru o achiziĠie corectă a acestor informaĠii?

CONCLUZII
Lipsa pragmatismului în predarea conĠinuturilor geografice se regăseúte în procentul ridicat al
răspunsurilor incorecte/al nonrăspunsurilor din acest grup de itemi. Un principiu fundamental al
geografiei este cel al cauzalităĠii úi el poate fi însuúit la foarte multe conĠinuturi geografice. Dacă
elevii ar exersa permanent acest principiu, ei úi-ar forma un automatism în gândire, care le-ar
facilita înĠelegerea úi explicarea consecinĠelor tuturor intervenĠiilor antropice asupra mediului (ex.
defriúările, desecările, etc.), dar úi a modului în care agenĠii modelatori ai Terrei (apa, gheaĠa, vântul
etc.) crează tipurile de relief.
6.1.1.8. Resursele naturale
a. Resursele neregenerabile
S04_15

Domeniul cognitiv:
cunoaútere

A: 43%

B: 24%

C: 12%
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D:18%

MI: 49%

Răspunsul corect, petrolul, varianta A, a fost ales de 43% dintre elevii români. Aceútia au făcut
diferenĠa între resursele regenerabile úi cele neregenerabile, deoarece cunosc modul de formare a
petrolului (de la mai multe discipline – chimie, biologie, geografie) ca proces care se desfăúoară
într-o perioadă lungă de timp. În valoarea acestui procent regăsim informaĠiile intens mediatizate cu
privire la epuizarea resurselor de petrol în următorii 20-30 de ani sau la motivaĠia declanúării unor
conflicte în state care deĠin rezerve însemnate (Irak).
Răspuns greúit, prin alegerea oricăreia dintre celelalte trei variante, au dat 54% dintre elevi.
Aceútia au demonstrat că nu cunosc semnificaĠia noĠiunii resursă neregenerabilă.
Răspunsul greúit nisipul (24%) a fost ales de către elevii care nu cunosc modul în care se
formează această resursă. Cea mai plauzibilă explicaĠie ne dirijează spre o însuúire trunchiată a unor
concepte geografice cum ar fi dezagregarea, eroziunea, transportul úi acumularea. Aceúti elevi nu au
înĠeles ca una dintre consecinĠele modelării reliefului este tocmai formarea nisipului. Modelarea este
permanentă sub influenĠa unor agenĠi care apartin hidrosferei, atmosferei, biosferei sau antroposferei.
Acestora li se adaugă úi permanenta regenerare a litosferei – prin aportul de materie venit din
astenosferă úi miúcări eustatice. Elevii nu percep acest proces ciclic: litosfera este în permanentă
formare, iar agenĠii externi o modelează contribuind la formarea nisipului.
Varianta D a fost aleasă de 18% dintre elevii români. Aceútia nu deĠin cunoútinĠe generale
despre compoziĠia atmosferei úi sunt puternic influenĠaĠi de informaĠiile din mass media, referitoare
la încălzirea globală, care sunt focalizate doar pe creúterea cantităĠii de dioxid de carbon din
atmosferă ca urmare a activităĠilor antropice, fără a menĠiona explicit că oxigenul se formează
permanent, cu sprijinul hidrosferei úi al biosferei.
Distractorul C a fost ales de 12% dintre elevi. Aceútia s-au referit probabil doar la produs
(lemnul) – fără a-l asocia cu locul de provenienĠă al acestei materii prime (pădurea). Ei nu pot
înĠelege – sau nu cunosc – faptul că dezvoltarea pădurilor permite regenerarea lemnului (natural sau
artificial) úi asociază defriúările cu pierderea iremediabilă a acestei resurse.
Indiferent care a fost răspunsul greúit ales, putem concluziona faptul că, deúi elevii studiază
conĠinuturi relaĠionate cu acest item úi la alte discipline (biologie, chimie etc.), ei nu pot face
distincĠie între un element regenerabil úi unul neregenerabil. De aici apare nevoia de a articula
coerent finalităĠile diferitelor discipline, astfel încât ceea ce ajunge să útie elevul să fie rezultatul
unor intervenĠii conjugate, coerente, úi nu disjuncte úi/sau contradictorii.
Greúeli tipice
Greúeli conceptuale:
- resurse naturale: resurse regenerabile vs. neregenerabile; principiile de decelare a tipurilor de
resurse.
Greúeli procedurale:
- clasificarea úi ierarhizarea categoriilor úi tipurilor de resurse.
Rutine didactice:
- clasificarea tipurilor de resurse în: resurse ale subsolului (minereuri utile, roci de construcĠie, ape
minerale sau termale) úi ale solului (fertilitatea solului, păduri, păúuni etc.) în defavoarea
clasificării în funcĠie de durabilitate (regenerabile úi neregenerabile);
- acordarea unei atenĠii scăzute menĠionării exemplelor din orizontul local.

ReflectaĠi!
Din analiza răspunsurilor greúite deducem că peste 40% dintre elevii români cred că
nisipul, respectiv oxigenul sunt resurse neregenerabile. Ce asocieri în gândire
generează astfel de răspunsuri?
394

CONCLUZII
Între conĠinuturile geografice, subiectul resurselor regenerabile sau neregenerabile este
prezentat doar în programa clasei a V-a. Acesta vine prea devreme pentru elevii din România, dar
este genul de informaĠie pragmatică úi însuúirea ei ar trebui să fie temeinică. Pentru a surmonta
acest inconvenient, la discipline cum sunt biologia sau chimia ar trebui fixate cunoútinĠele despre
tipurile de resurse. La biologie elevilor li se poate explica faptul că lemnul este o resursă
regenerabilă, pentru că pădurea/plantarea de arbori o poate augmenta permanent. Acelaúi lucru este
valabil úi pentru oxigen, care este rezultatul fotosintezei.
6.1.1.9. Agricultura
Itemul prezentat în acest capitol evidenĠiază dificultatea elevilor români în citirea úi
interpretarea unui úir de date statistice.
a. Efectul îngrăúămintelor asupra producĠiei agricole
S07_11

Domeniul cognitiv: Aplicare, înĠelegere
Răspuns corect: răspunsuri cu valenĠe calitative sau cantitative care se referă la cele trei
categorii analitice ale tabelului de date
MI de răspunsuri corecte
Răspunsuri incorecte: menĠionează doar creúterea culturii de orez odată cu cea a nivelului
de îngrăúământ
Răspunsuri incorecte: menĠionează doar că plantele de orez vor muri la nivelul superior al
îngrăúământului adăugat
Alte răspunsuri incorecte
Nonrăspunsuri

24%
26%
15%
5%
18%
39%

Elevii români au dat răspunsuri corecte în proporĠie de 24%, puĠin sub media internaĠională, de
26%. Ei au făcut o corelaĠie corectă între cantitatea de îngrăúământ administrată (unităĠi de
azot/hectar) úi creúterea producĠiei de orez (kg de orez/hectar) la valori optime (60-120 unităĠi de
azot/hectar). Ei observă că producĠia de orez este mai mare pe măsură ce nivelul îngrăúământului
creúte până la un nivel optim, precum úi faptul că producĠia de orez scade pe măsură ce nivelul de
îngrăúământ creúte peste acest nivel. Aceúti elevi demonstrează că sunt capabili să facă o analiză
corectă a unui úir de date statistice úi să sintetizeze úi să extragă informaĠia corectă.
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Răspunsuri greúite, în care menĠionează doar faptul că acea cultură de orez creúte odată cu
mărirea cantităĠii de îngrăúământ – fără a preciza zona de optim – au dat 15% dintre elevi. Aceútia
au dedus doar parĠial răspunsul corect, fără a demonstra înĠelegerea întregul mecanism úi logica
itemului.
Doar 5% dintre răspunsuri menĠionează că plantele de orez vor muri la nivelul superior al
îngrăúământului adăugat, tot fără a preciza regiunea de optim – răspuns considerat greúit. Un aspect
pozitiv al acestui tip de răspuns e acela că elevii útiu totuúi că o cantitate mare de îngrăúământ poate
deveni dăunătoare culturii de orez, dar nu citesc cu atenĠie datele din tabel úi nici enunĠul itemului.
Concluzia care poate fi trasă este că elevii români nu sunt antrenaĠi suficient de mult în
activităĠi care presupun relaĠii de interdependenĠă între diferite elemente sau pentru a face analize
logice, pe baza unor statistici.
Greúeli tipice
Greúeli procedurale:
- extragerea informaĠiei, interpretarea úi argumentarea datelor statistice;
- realizarea unei analize statistice.
Rutine didactice:
- lipsa exersării argumentării unor concluzii în favoarea citirii informaĠiei din tabele/grafice.

ReflectaĠi!
De ce nu pot elevii din România să interpreteze un úir de date statistice úi să enunĠe
relaĠii de interdependenĠă pe baza unei analize logice?

CONCLUZII
Deúi conĠinuturile geografice sunt generoase în date statistice (debite úi niveluri ale râurilor,
cantităĠi de precipitaĠii, temperaturi, numărul de locuitori etc.), ele sunt destul de rar utilizate în
practică. Deúi raportarea realităĠii geografice la un suport grafic úi cartografic este o competenĠă
generală a geografiei în gimnaziu, ea este utilizată mai ales pentru citirea úi interpretarea
fenomenelor úi formelor geografice pe hărĠi. Interpretarea graficelor úi a tabelelor de date statistice
presupune un efort mai mare din partea profesorilor úi din acest motiv achiziĠiile de învăĠare ale
elevilor pot avea de suferit.

6.1.2. UN ALT TIP DE ANALIZĂ A ITEMILOR
În secĠiunea anterioară, am clasificat itemii TIMSS după diverse categorii úi subcategorii de
conĠinut. În această secĠiune, vom încerca să grupăm itemii după alte criterii, bazate mai ales pe
rezultatele statistice înregistrate atât de elevii români, cât úi de cei din alte Ġări participante la
testările TIMSS. În acest fel, vom putea obĠine concluzii relevante privind învăĠarea geografiei în
România, în relaĠie cu celelalte Ġări ale lumii.
6.1.2.1 Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de răspunsuri corecte
În tabelul de mai jos vom face o clasificare a itemilor TIMSS în funcĠie de procentajul
răspunsurilor corecte ale elevilor din România. Pentru că un singur item a depăúit procentul de 50%
pentru răspunsuri corecte, am coborât pragul de analiză la 40%, iar pentru comparaĠie am selectat
itemii cu răspunsuri corecte în procent mai mic de 20%. Pentru această etapă nu facem raportarea
rezultatelor elevilor români la media internaĠională.
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Tabelul de mai jos prezintă enunĠurile itemilor respectivi úi procentajele de răspunsuri corecte
ale elevilor români pentru fiecare caz în parte.
Itemi cu procentaj al răspunsurilor corecte
mai mare de 40%
S01_06

Răspuns corect: 55%
S04_13

Răspuns corect: 49%

Itemi cu procentaj al răspunsurilor corecte
mai mic de 20%
S01_05

Răspuns corect: proces chimic: 4%
S01_05

Răspuns corect: proces fizic: 13%

S02_16

S02_13

Răspuns corect: 44%

Răspuns corect: 15%
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Itemi cu procentaj al răspunsurilor corecte
mai mare de 40%
S03_07

Răspuns corect: 44%
S04_14

Răspuns corect: 43%

Itemi cu procentaj al răspunsurilor corecte
mai mic de 20%
S05_14A

Răspuns corect A: 18%
S03_09

Răspuns corect: 19%
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Itemi cu procentaj al răspunsurilor corecte
mai mare de 40%
S05_06

Itemi cu procentaj al răspunsurilor corecte
mai mic de 20%

Răspuns corect: 43%
S04_15

Răspuns corect: 43%
S05_01

Răspuns corect: 40%
Din analiza tabelului de mai sus rezultă câteva concluzii cu privire la învăĠarea geografiei în
Ġara noastră. Dintre cei 8 itemi cu răspunsuri corecte în procent mai mare de 40%, trei sunt cu
alegere multiplă úi 5 cu răspuns construit. Analiza celor din urmă evidenĠiază faptul că elevii români
reuúesc – într-un procent destul de ridicat – să emită ipoteze valabile útiinĠific (poziĠia corpurilor
cereúti în Sistemul Solar) sau să deceleze efecte ale activităĠilor umane asupra mediului (efecte ale
defriúărilor, modul în care sunt poluate apele subterane, prezervarea resurselor naturale prin
reciclare, reducerea eroziunii solului prin plantări). Din punctul nostru de vedere, este important
faptul că elevii cunosc mijloacele prin care componentele naturale ale mediului sunt afectate de
activităĠile cotidiene sau de un comportament incorect faĠă de ecosistemele naturale, dar aceste
achiziĠii nu sunt doar rodul predării la orele de geografie. AchiziĠiile corecte se datorează úi faptului
că ele au ca obiect probleme generale ale mediului, des utilizate úi la alte útiinĠe sau prezentate
frecvent în mass-media.
În cazul itemilor cu răspuns multiplu proporĠia răspunsurilor corecte este foarte aproape de
40%. Problemele ridicate vizează sursa de energie a circuitului apei în natură, resursele
neregenerabile úi consecinĠele miúcării de revoluĠie a Pământului în jurul Soarelui. Dintre aceste
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conĠinuturi, primul úi ultimul sunt abordate exclusiv de geografie în învăĠământul gimnazial úi doar
la clasa a V-a. Pentru că testarea TIMSS se face la finalul gimnaziului, e posibil ca elevii să piardă
pe parcurs această achiziĠie. Itemul referitor la resursele neregenerabile este reamintit colateral la
alte útiinĠe (biologie, chimie etc.), în clasele a VI-a úi a VII-a, úi acesta poate fi motivul pentru care
procentul celor care au răspuns corect este relativ ridicat.
În cazul itemilor cu procente scăzute (sub 20%) de răspunsuri corecte am clasificat 4 itemi cu
răspuns construit. Doi dintre aceúti itemi fac trimitere la concepte geografice dificile, dar utilizate
frecvent: eroziunea rocilor prin procese fizice úi chimice, respectiv formarea solului. Procentele atât
de reduse relevă necunoaúterea acestor concepte cu ajutorul cărora elevii ar putea explica foarte
multe procese geografice: formarea reliefului, dezagregarea rocilor cu formarea unor minerale sau
formarea solului. În primul caz, elevii percep eroziunea ca pe un proces de scurtă durată, rezultat al
unei activităĠi impulsive (spargerea rocilor cu un ciocan), iar în cel de-al doilea percep solul ca fiind
partea superioară a litosferei (înveliúul de rocă al planetei). Pentru că nu cunosc
informaĠiile/conceptele geografice, elevii români nu pot formula un răspuns construit valid din
punct de vedere útiinĠific. Un alt concept pe care nu îl pot explica este acela al formării ploii acide
ca urmare a poluării aerului, ceea ce demonstrează o achiziĠie incompletă, care ar fi putut fi
suplinită la studiul chimiei în clasele a VII-a úi a VIII-a.
Dacă la analiza itemilor cu cele mai bune proporĠii de răspuns corect subliniam faptul că elevii au
cunoútinĠe despre efectele activităĠilor umane asupra mediului natural, în exemplele menĠionate mai sus,
proporĠiile reduse vin din necunoaúterea unor concepte geografice, a celor mai noi tehnologii pentru
reducerea efectelor deversărilor de petrol în ocean sau a încălzirii globale ca urmare a creúterii cantităĠii
de dioxid de carbon în atmosferă. Analiza acestor itemi relevă faptul că elevii cunosc efectele nefaste
asupra mediului, generate de deversările de petrol în ocean sau de încălzirea globală, dar nu le-au fost
transmise informaĠii cu privire la cele mai noi achiziĠii în domeniul útiinĠei úi tehnologiei pentru
diminuarea acestor efect. Cei care au răspuns corect au primit informaĠiile pe căi nonformale.
ReflectaĠi!
Urmărind datele din tabelul de mai sus, reflectaĠi la activitatea dumneavoastră în
clasă! ObiúnuiĠi să explicaĠi temeinic conceptele geografice? Ce metode folosiĠi
pentru aceasta? ActualizaĠi informaĠia geografică în acord cu ultimele noutăĠi în
útiinĠă úi tehnică?
6.1.2.2. Analiza itemilor în funcĠie de procentajul de nonrăspunsuri
Din analiza procentajelor de nonrăspunsuri putem decela câteva concluzii interesante care vor fi
menĠionate după trecerea în revistă a itemilor.
În tabelul de mai jos, am inclus itemi la care procentul de nonrăspunsuri ale elevilor români este de
cel puĠin 30%. În coloanele din dreapta apar: procentul de nonrăspunsuri ale elevilor români (NR Rom),
respectiv media internaĠională (MI) de nonrăspunsuri pentru itemul respectiv.
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EnunĠul itemului

NR (Rom)

MI

S01_05

A: 54%
B: 64%

A: 45%
B: 49%

S03_09

55%

38%

S05_14

A: 45%
B: 29%

A: 33%
B: 23%
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EnunĠul itemului

NR (Rom)

MI

S02_13

44%

31%

S07_11

39%

30%

S05_06

33%

24%
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EnunĠul itemului

NR (Rom)

MI

S05_11

33%

28%

S04_14

30%

22%

O primă observaĠie interesantă este aceea că toĠi cei 8 itemi, la care procentajul de
nonrăspunsuri este de peste 30%, au răspuns construit. Prin comparaĠie, la itemii cu răspuns
multiplu nu există nonrăspunsuri, fapt care se datorează, probabil, uúurinĠei în a alege/bifa un răspus
gata scris, chiar dacă acesta este ales la întâmplare, spre deosebire de răspunsurile care trebuie
concepute úi care – pentru elevii români – par să fie mai dificile. Când e vorba de construirea unui
răspuns elevii par demotivaĠi, consideră, probabil, că e dificil să construiască un răspuns úi adesea
trec peste itemii de acest tip.
Un alt aspect interesant reiese din analiza domeniilor cognitive vizate de itemi. Din cei 8
cuprinúi în tabelul de mai sus, patru sunt de aplicare úi înĠelegere, doi de raĠionament úi doi de
cunoaútere. Dacă luăm în calcul primele două categorii, reiese că elevilor români le e foarte greu să
construiască răspunsuri care se bazează pe raĠionament útiinĠific – cum sunt itemii care fac referire
la modul de producere al eroziunii sau cel de formare a ploii acide. Ei nu pot sesiza nici
condiĠionarea directă dintre cantitatea de îngrăúăminte úi optimul pentru culturile agricole într-un úir
de date statistice. Aceasta este o problemă importantă a geografiei în gimnaziu, în care noĠiunile
teoretice úi datele statistice, climatice, demografice – deúi au aplicabilitate în viaĠa reală –, nu sunt
transmise/însuúite într-o manieră pragmatică.
Aúa cum se observă din tabelul de mai sus, elevii români au chiar úi 10 puncte procentuale
peste media internaĠională de nonrăspunsuri, iar principala cauză este percepĠia conform căreia
itemii cu răspuns construit sunt mai dificili. La aceasta se poate adăuga aparenta dificultate a
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elevilor nostri în exprimarea raĠionamentelor útiinĠifice, care are drept cauză teoretizarea excesivă a
conĠinuturilor geografice úi accentul pus pe memorare în procesul de predare/învăĠare.
6.1.2.3. Analiza itemilor în funcĠie de procentajele pe distractori
Itemii cu răspuns la alegere relevă, la rândul lor, o serie de greúeli tipice pe care le fac elevii
români în învăĠarea geografiei. În tabelul de mai jos au fost incluúi itemii pentru care procentul de
alegere a unui distractor este foarte mare. Un aspect interesant îl constituie faptul că la aceúti itemi
se pot decela cu uúurinĠă greúelile tipice, deoarece răspunsurile sunt exacte spre deosebire de itemii
cu răspuns construit, unde apar enunĠuri foarte variate.
EnunĠul itemului

Distractor

S05_01

A: 40%

S07_09

B: 32%
D: 23%
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Răspuns
corect
D: 40%

A: 34%

EnunĠul itemului

Distractor

S01_01

C: 44%

S03_07

C: 33%
D: 19%

B: 44%

S07_10

B: 61%
C: 7%

D: 25%
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Răspuns
corect
D: 35%

EnunĠul itemului

Distractor

S02_14

A: 27%
B: 17%

S04_15

B: 24%
D: 18%

Răspuns
corect
C: 42%

A: 43%

Alegerea distractorilor de către elevii români nu este întotdeauna întâmplătoare, ci relevă de
cele mai multe ori o serie de greúeli tipice. Spre exemplu, în cazul itemului S07_10, care vizează
identificarea celei mai bune surse de apă potabilă (nesărată) de pe Glob, peste 60% dintre elevi au
răspuns râurile. În clasa a V-a, la predarea Hidrosferei se menĠionează frecvent faptul că râurile úi
lacurile au apă dulce úi, pentru că în item este menĠionat apă „nesărată”, elevii au ales râurile (61%)
respectiv lacurile (7%), în timp ce răspunsul corect era „gheĠarii”. Ei nu au primit informaĠia
actualizată, conform căreia râurile úi lacurile nu au apă bună de băut pentru că sunt poluate,
deoarece omul îúi desfăúoară majoritatea activităĠilor în preajma acestora.
Un alt item în care se face referire la calităĠile apelor este S01_01, unde elevilor li se cere să
identifice procentul de apă dulce de pe Pământ. Pentru că au ales distractorul C (44%) putem vorbi
de o greúeală tipică ce denotă faptul că elevii au o viziune răsturnată asupra tipurilor úi procentelor
de apă de pe Glob. Ei nu útiu că apa oceanelor este sărată úi confundă procentul ocupat de apă
(70%) de pe suprafaĠa planetei cu cel de apă dulce.
O altă greúeală tipică frecvent întâlnită la elevii români este confuzia între miúcările Pământului
úi consecinĠele geografice ale acestora. Acest lucru se observă la itemul S05_01 unde varianta
corectă de răspuns era D – un an pământean reprezintă perioada de timp necesară pentru o rotaĠie
completă în jurul Soarelui –, dar 40% dintre elevi au răspuns că este perioada de timp necesară
pentru a se învârti în jurul axei sale (varianta A). Ei nici nu au citit cu atenĠie enunĠurile
distractorilor. La varianta A se află expresia să se rotească úi aceasta dădea un indiciu despre
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miúcarea de rotaĠie a Pământului în jurul axei sale ce se efectuează pe parcursul unei zile în timp ce
la varianta corectă (D) indiciul este să se învârtă în jurul Soarelui, ceea ce sugerează miúcarea de
revoluĠie.
Un alt item care subliniază lacunele în asimilarea consecinĠelor miúcărilor Pământului este
S07_09. Aici elevii trebuiau să menĠioneze o consecinĠă a miúcării de revoluĠie úi a înclinării axei
pe planul orbitei – formarea anotimpurilor. Acest răspuns ar fi fost uúor de recunoscut dacă s-ar fi
citit cu atenĠie imaginea reprezentată sub enunĠul itemului úi, astfel, identificăm o altă greúeală pe
care o fac elevii români: nu reuúesc să descifreze reprezentările grafice úi cartografice pentru că sunt
familiarizaĠi cu învăĠarea mecanică a textelor din manuale sau caiete. O treime dintre ei au ales
varianta B – formarea zilelor úi a nopĠilor, care este consecinĠă a miúcării de rotaĠie úi nu de
revoluĠie – cum era menĠionat în enunĠ. Un procent destul de mare dintre elevi (23%) au ales
varianta incorectă – fusul orar care este un „decupaj pragmatic” dictat de miúcarea de rotaĠie a
Pământului în jurul propriei axe.
O altă greúeală tipică este sugerată de itemul S03_07, unde trebuia identificată sursa de energie
care întreĠine circuitul apei pe Pământ. O treime dintre elevi au identificat fluxul si refluxul ca sursă
de energie pentru acest proces, pentru că au făcut o confuzie între forĠa de atracĠie a Lunii (care este
sursa de energie pentru miúcările mareice) cu energia calorică transmisă de Soare, care întreĠine
circuitul apei. Un alt răspuns incorect indică vântul drept sursă de energie pentru circuitul apei. În
acest caz elevii au asociat faptul că vântul ajută la miúcarea maselor de apă (a se vedea curenĠii
oceanici!) úi de aici au dedus că miúcarea în circuitul apei este întreĠinută tot de vânt.
Itemul S02_14 ne semnalează o greúeală procedurală pe care am remarcat-o úi la alĠi itemi ce
au desene explicative. Elevii nu reuúesc să citească cu atenĠie un material grafic care conĠine
specificaĠii importante pentru alegerea răspunsului corect. Greúeala tipică poate fi decelată de
alegerea ambelor variante greúite – cu procente însumate de peste 40%. Ei nu útiu care sunt
principiile generale de deplasare a maselor de aer pe suprafaĠa Terrei, iar în această speĠă nu cunosc
faptul că într-o zonă de câmpie miúcarea este condiĠionată doar de direcĠia vântului.
Ultimul item menĠionat la această clasificare relevă faptul că două resurse, oxigenul úi nisipul
sunt considerate a fi neregenerabile. Elevii nu útiu că nisipul se poate forma permanent ca urmare a
eroziunii apei (râurilor, mărilor, oceanelor etc.) úi nici faptul că oxigenul este o resursă regenerabilă
ca urmare a procesului de fotosinteză.
Tipul de probleme prezentate mai sus sugerează o serie de rutine didactice: focalizarea pe
învăĠarea mecanică, formarea deficitară a competenĠei de citire úi interpretare a materialelor grafice
úi cartografice dar úi actualizarea deficitară a informaĠiilor geografice.
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6.2. CONCLUZII ALE ANALIZELOR TIMSS
În secĠiunea anterioară am prezentat o serie de greúeli făcute de elevii români în rezolvarea testelor TIMSS. Pentru a avea o imagine globală asupra
acestora, prezentăm în paginile de mai jos o sinteză a acestor analize.
Am identificat două tipuri de greúeli: conceptuale úi procedurale. În prima categorie am inclus itemii care sugerează necunoaúterea de către elevi a
unor concepte geografice sau aplicarea eronată a acestora, iar în cea de-a doua itemii care demonstrează că elevii nu reuúesc să citească materialul
grafic asociat sau fac confuzie între procese úi fenomene situaĠie în care am folosit denumirea greúeli procedurale.
Pentru a focusa mai bine discuĠia, prezentăm în această sinteză doar greúelile făcute de o parte semnificativă a elevilor (mai mult de 5%).

CARACTERISTICILE SOLULUI

Categoria

6.2.1 GREùELI CONCEPTUALE ùI GREùELI PROCEDURALE – O SINTEZĂ

Greúeli conceptuale
- formarea solului úi
factorii pedogenetici;
- litosferă vs. pedosferă

Greúeli procedurale

Exemplu de item în care apare această greúeală

S02_13

Răspuns corect: 15%
Formarea solului din roci sfărâmate úi putrezirea materialelor organice,
plante/animale.
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% de
elevi
care fac
această
greúeală
18%

CARACTERISTICILE SOLULUI
PĂMÂNTUL – CORP COSMIC

- eroziunea solului –
- corelarea
semnificaĠie; legătura de componentelor
cauzalitate dintre gradul
mediului geografic úi a
de acoperire cu vegetaĠie fenomenelor asociate.
úi reducerea eroziunii
solului;
- rolul pădurii în
reducerea eroziunii
solului;
- procesele modelării
reliefului (eroziune,
transport úi acumulare)
vs. procesele de
degradare a solului.
- poziĠia úi dinamica
elementelor componente
ale Sistemului Solar
(Soare, Pământ, Lună);
miúcările pe care le
efectuează Soarele,
Pământul úi Luna în
Sistemul Solar;
- consecinĠele miúcării de
rotaĠie vs. consecinĠele
miúcării de revoluĠie.

- modelarea Sistemului
Solar.

24%

S04_14

Răspuns corect: 43%
Rădăcinile copacilor susĠin solul pentru a evita eroziunea acestuia, absorb
o cantitate mare din apa de ploaie, acĠionează ca o barieră împotriva
vântului.
S05_01

Răspuns corect: D – 40%
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A: 40%
C: 9%
B: 7%

- distanĠele dintre
elementele Sistemului
Solar; poziĠia corpurilor
cereúti în Sistemul Solar;
- propagarea luminii.

35%

- aplicarea formulelor
S05_06
matematice în domeniul
geografiei;
- argumentarea unui
enunĠ útiinĠific.

Răspuns corect: 43%
Se referă la distanĠa mare faĠă de Soare úi/sau la distanĠa mai mică faĠă de
Lună (de la Pământ), implicit sau explicit.
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PĂMÂNTUL – CORP COSMIC

- poziĠia axei trestre în
raport de planul orbitei; consecinĠele miúcărilor
Pământului vs.
consecinĠele înclinării
axei pe orbită.

- corelarea elementelor
care acĠionează
simultan;
- lectura úi interpretarea
unui desen geografic.

B: 32%
D: 23%
C: 8%

S07_09

Răspuns corect: A – 34%
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Efectele activităĠilor umane asupra mediului

- amenajări hidrotehnice:
efectele construcĠiilor
hidrotehnice asupra
biodiversităĠii;
- tipul de energie produsă
de amenajarea
hidrotehnică.

- reprezentarea spaĠială
a fenomenelor
geografice;
- asocierea eronată a
cauzelor cu efectele
acestora.

14%

S05_11

Răspuns corect: 28%
MenĠionează un răspuns specific - pozitiv sau negativ - al construirii
barajului asupra vieĠii sălbatice.
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EFECTELE ACTIVITĂğILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI

- deversare vs.
remediere;
- încălzirea globală: căi/
mijloace de reducere a
emisiilor de dioxid de
carbon;
- complexul de factori
care conduc la încălzirea
globală;
- marii producători de
dioxid de carbon.

S05_14_A_B

Răspuns corect: A - 18%, B - 24%
A: menĠionează un dispozitiv/proces care poate fi folosit pentru: a localiza,
limita, dispersa sau colecta scurgerile de petrol, sau pentru îmbunătăĠirea
tehnologiei petrolierelor (construcĠie, navigaĠie, comunicaĠii)/
B: descrie o alternativă a sursei de energie sau a modului de transport (pentru
a reduce emisia de dioxid de carbon de la arderea combustibililor fosili) sau o
îmbunătăĠire în tehnologie (pentru reducerea emisiei de dioxid de carbon).
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A:12%
B: 25%

- reciclare – definiĠie;
- relaĠia dintre reciclare úi
calitatea mediului.

8%

S02_16

Răspuns corect: 44%

HIDROSFERA – CARACTERISTICI
GENERALE

Referire la prezervarea resurselor úi la reducerea poluării
- apă sărată vs. apă dulce;
- raportul dintre volumul
apei dulci úi sărate la
nivel global

- relaĠionarea dintre
modurile de folosinĠă a
resurselor de apă úi
tipul de apă.

C: 44%
B: 10%
A: 8%

S01_01

Răspuns corect: D – 35%
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HIDROSFERA – CARACTERISTICI GENERALE

- circuitul apei în natură:
Soarele – sursă de
energie pentru circuitul
apei în natură;
- sursele de energie
pentru circuitul apei în
natură;
- circuitul apei vs.
formarea mareelor.

- lectura úi interpretarea
unui desen geografic.

C: 33%
D: 19%
A: 2%

S03_07

Răspuns corect: B – 44%
- apa: tipurile de apă de
pe Glob úi calitatea
acestora;
- rezervele de apă dulce
de pe Glob;
- calitatea apelor vs.
mărimea/volumul
diferitelor tipuri de
resurse de apă.

S07_10

B: 61%
C: 7%
A: 4%

Răspuns corect: D – 25%
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HIDROSFERA –
CARACTERISTICI GENERALE
VREMEA ùI CLIMA

- ape subterane: legătura
de cauzalitate dintre
activităĠile antropice úi
poluarea apelor
subterane;
- procesele care
determină poluarea
apelor subterane.

- corelarea între
activităĠile societăĠii
umane úi elementele
geografice care nu se
află în contact direct cu
acestea.

27%

S04_13

Răspuns corect: 49%
Descrie o cale prin care apa subterană poate fi poluată
- vremea: legătura
cauzală dintre miúcarea
maselor de aer úi
caracteristicile vremii;
- caracteristici ale
parametrilor
meteorologici într-un loc
úi la un moment dat;
- vântul – miúcarea
maselor de aer având
caracteristici termice, de
umiditate úi de presiune
diferite;
- deplasarea maselor de
aer într-o zonă de câmpie
– caracteristici.

- citirea úi interpretarea
unei schiĠe geografice
în relaĠie cu procese úi
fenomene geografice.

A: 27%
B: 17%
D: 12%

S02_14

Răspuns corect: C – 42%
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6%

S03_09

VREMEA ùI CLIMA

- ploaia acidă –
semnificaĠie;
- circuitul apei în natură
vs. ploaia acidă.

Răspuns corect: 19%
Referire la o reacĠie chimică a dioxidului de sulf cu apa în atmosferă; o
parte din răspunsuri nu menĠionează explicit reacĠia chimică, dar
menĠionează dizolvarea sulfului în apă (norii) din atmosferă.
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CONSERVAREA BIOSFEREI

- funcĠiile pădurii

- generalizarea unor
consecinĠe
izolate/ singulare.

25%

S01_06

Răspuns corect: 55%
MenĠionează un efect negativ asupra mediului (pierderea habitatului
plantelor/animalelor, eroziunea solului, schimbări climatice, deúertificare) sau
efecte neutre/pozitive asupra mediului (schimbarea echilibrului în viaĠa
plantelor, dezvoltarea habitatului pentru plante/animale).
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RELIEFUL – CARACTERISTICI GENERALE
RESURSELE NATURALE

- eroziunea:
caracteristicile
procesului – durată úi
intensitate;
- agent fizic vs. proces
fizic;
- agent chimic vs.
proces chimic.

S01_05_A_B

A: 13%
B: 4%

Răspuns corect: A - 13%, B – 4%
A: identifică un proces sau un agent fizic úi explică modul în care poate
produce eroziunea.
B: identifică un proces sau un agent chimic úi explică modul în care poate
produce eroziunea.
- resurse naturale: resurse
regenerabile vs. resurse
neregenerabile
- principiile de decelare
a tipurilor de resurse.

- clasificarea úi
ierarhizarea categoriilor
úi tipurilor de resurse.

B: 24%
D: 12%
C: 18%

S04_15

Răspuns corect: A – 43%
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15%

AGRICULTURA

- extragerea informaĠiei, S07_11
interpretarea úi
argumentarea datelor
statistice;
- realizarea unei analize
statistice.

Răspuns corect: 24%
Răspunsuri cu valenĠe calitative sau cantitative care se referă la cele trei
categorii analitice ale tabelului de date.
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6.2.2. Rutine didactice – o sinteză
În secĠiunile anterioare am analizat diferite tipuri de greúeli în predarea/învăĠarea geografiei,
evidenĠiate de testele TIMSS úi nu eludăm faptul că în multe situaĠii aceste greúeli ar putea fi interpretate
ca fiind rezultatul neatenĠiei, al grabei sau al lipsei de interes al elevilor. Această explicaĠie nu ne poate
mulĠumi, iar în analiza noastră plecăm de la premisa că există o relaĠie de tip cauză-efect între modul în
care se desfăúoară activitatea didactică úi performanĠele elevilor.
De aceea considerăm că este util să identificăm diverse rutine didactice care ar putea fi puse în
relaĠie cu comportamentele cognitive úi atitudinale ale elevilor.
ReflectaĠi!
AnalizaĠi critic activitatea dumneavoastră la clasă! PuteĠi identifica rutine didactice
care generează greúeli tipice la elevi?

6.2.2.1. Antrenamentul pe enunĠarea definiĠiilor fără explicaĠii. Accent pe memorare.
Una dintre cele mai mari probleme pe care le ridică învăĠarea geografiei este accentul pus pe
memorare care a fost concret identificată la itemii despre consecinĠele miúcărilor Pământului
(S05_01 úi S07_09), la cel care face referire la poziĠia corpurilor în Sistemul Solar (S05_96) úi la
itemul în care elevii trebuiau să identifice procentul de apă dulce de pe Glob (S01_01). Majoritatea
profesorilor invocă lipsa timpului în predarea unui volum mare de conĠinuturi, care impune
transferul rapid de informaĠie prin activităĠi centrate pe profesor, iar de aici rezultă lacunele în
achiziĠiile de învăĠare ale elevilor români.
Cel mai adesea se pune accent pe competenĠe ce Ġin de utilizarea/cunoaúterea/recunoaúterea
termenilor geografici simpli sau pe descrierea elementelor observate direct sau indirect, în
detrimentul formării/dezvoltării unor automatisme legate de observarea directă a realităĠilor
geografice. Este invocată lipsa de timp pentru formarea unor competenĠe cum sunt: explicarea
fenomenelor úi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local úi al planetei, care ar forma
la elevi automatisme în observarea úi interpretarea realităĠilor geografice cum sunt antropizarea
spaĠiului úi efectele lui asupra componentelor naturale ale mediului.
6.2.2.2. Lipsa antrenamentului în formarea unei gândiri geografice de tip cauză-efect sau
focalizate pe avantaje úi dezavantaje (nu este înĠeles procesul úi nici consecinĠele acestuia).
AbsenĠa legăturilor de cauzalitate.
Cauzalitatea este un principiu fundamental al geografiei úi el poate fi utilizat pentru un număr
foarte mare de conĠinuturi geografice. În cazul celor analizate în acest ghid, observăm că elevii
noútri nu pot explica modul în care poluarea generată din activiăĠile antropice este determinantă
pentru deteriorarea apelor subterane (S04_13). AbsenĠa automatismelor de gândire în relaĠie cu
principiul cauzalităĠii este evidentă úi atunci când elevii noútri trebuie să explice efectele unei
amenajări antropice asupra faunei úi florei sau consecinĠele despăduririlor asupra mediului
(S04_14). Tot acest tip de rutină este responsabil pentru dificultăĠile în decelarea unui agent
fizic/chimic de procesul fizic/chimic pe care acesta îl exercită asupra reliefului (S01_05).
6.2.2.3. Utilizarea metodelor bazate pe activitatea profesorului úi încurajarea învăĠării
mecanice. Lipsa activităĠilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative.
Folosirea excesivă a metodelor centrate pe activitatea profesorilor (prelegere, explicaĠie,
conversaĠie) – în detrimentul experimentului, demonstraĠiei, jocului geografic sau al vizionării unor
filme didactice úi completării unor fiúe de observare explică o sumă de greúeli tipice identificate la
elevii din Ġara noastră. Ei fac confuzie, de exemplu, între miúcările Pământului úi consecinĠele
acestora (S05_01, S07_09), nu pot stabili relaĠii de cauzalitate între procese úi fenomene geografice,
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se eschivează în formularea enunĠurilor la itemii cu răspuns construit pentru că nu li se cultivă
gândirea critică úi analitică.
6.2.2.4. AchiziĠii de învăĠare trunchiate
Din cauza rutinelor enunĠate mai sus, mulĠi dintre elevii români nu pot formula răspunsuri
corecte úi complete atunci când li se cere să facă asta. De cele mai multe ori, răspunsurile lor se
opresc la cauze vizibile. Spre exemplu la itemul S04_15 percep lemnul ca fiind o resursă
neregenerabilă după defriúare, fapt ce conduce la scăderea cantităĠii de oxigen din atmosferă. Ei nu
pot formula informaĠia-soluĠie conform căreia – prin activităĠi de plantare – cantitatea de oxigen se
poate augmenta.
6.2.2.5. Crearea unor cliúee în gândirea elevilor
Geografia este o útiinĠă foarte vastă ale cărei conĠinuturi se oglindesc în multe domenii de
interes ale societăĠii actuale. Unul dintre acestea este reprezentat de problema epuizării resurselor úi
de conexiunea directă cu reciclarea deúeurilor. Crearea unor cliúee în gândirea elevilor, cum ar fi
cele ecologice – „reciclarea înseamnă salvarea planetei” – determină răspunsuri focalizate pe
„salvarea mediului” fără explicarea faptului că reciclarea este în primul rând o formă de prezervare
a resurselor naturale ale mediului (S02_16). Sau abordarea cliúeu a încălzirii globale din perspectiva
arderii combustibililor neregenerabili (petrol, cărbune), relaĠionată cu creúterea cantităĠii de
substanĠe poluante în atmosferă – în afara creării contextelor problematizante care necesită
rezolvarea problemelor úi găsirea soluĠiilor (S05_14_B).
6.2.2.6. Actualizarea úi pragmatismul informaĠiilor geografice
Rezultatele unora dintre itemi (S07-10, S01_06) relevă faptul că profesorii se limitează la
transmiterea informaĠiilor geografice fără actualizarea soluĠiilor pentru protecĠia mediului, a
surselor de poluare etc. MulĠi dintre elevi nu pot formula soluĠii pentru protecĠia mediului natural
pentru că nu au cunoútinĠe actualizate úi nu apelează – cel puĠin elevii de nivel mediu – la surse
suplimentare de informare. Actualizarea poate deveni rutinieră în sens pozitiv, deoarece profesorii
pot face referire la evenimente care se produc zilnic pe planetă. Spre exemplu momentul erupĠiei
unui vulcan prezentat în mass media, poate fi valorizat de profesor pentru fixarea cunoútinĠelor
despre cauzele vulcanismului, tipuri de erupĠii, relief vulcanic, consecinĠele erupĠiilor asupra
activităĠilor antropice (acoperirea solului cu cenuúă vulcanică, afectarea traficului aerian, poluarea
aerului etc.).
6.2.3.2.7. AbsenĠa antrenamentului pe enunĠarea de soluĠii la diverse probleme.
Problemele de mediu cel mai frecvent enunĠate în conĠinuturile geografice din gimnaziu sunt
defriúările úi poluarea; problematica mărilor úi oceanelor afectate de activităĠile antropice este
abordată doar tangenĠial (S05_14_A)
Predarea conĠinutului Presiunea aerului úi vânturile, centrată pe tipuri de vânturi úi aria lor de
acoperire, fără o focalizare corespunzătoare pe cauzele úi consecinĠele formării vânturilor (S03_07).
Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
- ActivităĠile de predare/învăĠare sunt focalizate pe definiri, clasificări úi concepte abstracte.
- Predarea/învăĠarea/evaluarea geografiei este deficitară deoarece lipsesc aplicaĠiile practice úi metodele
de observare directă pentru înĠelegerea proceselor úi fenomenelor geografice. Spre exemplu, pentru a
înĠelege cum se formează solul sunt enumeraĠi factorii pedogenetici (roca, vegetaĠia, fauna, apa, clima,
timpul) fără a explica procesele pedogenetice úi fără a sublinia faptul că solul nu este sinonim cu roca.
Acest conĠinut ar fi corect asimilat dacă ar exista în procesul de predare metode de observare directă a
componentelor úi profilului solului, dar úi a caracteristicilor acestuia în comparaĠie cu roca pe care s-a
format.
- Predarea/învăĠarea geografiei se realizează singular, fără referiri la conĠinuturile altor discipline. Pentru
predarea Domeniilor de viaĠă ale Terrei se face doar o enumerare a zonelor biogeografice în relaĠie cu
422

Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
parametrii climatici (temperaturi úi precipitaĠii) úi cu desfăúurarea spaĠială a acestora, fără a explica
adaptările fiziologice úi morfologice ale plantelor în funcĠie de climat (frunzele plantelor sunt cerate din
zonele subtropicale pentru a micúora evaporarea în sezonul uscat).
- În procesul de predare nu se folosesc mijloace obiectuale intuitive (ex. trusa de soluri sau cea de roci),
filme didactice sau aplicaĠii practice pentru a augmenta informaĠiile teoretice.
- AbsenĠa corelaĠiilor cu procese úi fenomene cotidiene, anotimpuale, anuale este o altă rutină didactică.
La predarea conĠinuturilor despre Pământ nu li se explică elevilor legătura între miúcările pe care le
efectuează acesta (rotaĠie úi revoluĠie) úi legătura cu alternanĠa zilelor úi a nopĠilor sau a anotimpurilor
pentru a înĠelege ritmul diurn sau anual al climei, vegetaĠiei sau activităĠilor agricole.
- Folosirea într-o proporĠie redusă a valenĠelor pragmatice ale învăĠării geografiei. Spre exemplu,
reciclarea nu înseamnă doar refolosirea unor materiale sau „salvarea planetei” (cliúeu des întâlnit în
úcoala românească), deoarece principala valenĠă a acestei activităĠi este prezervarea resurselor planetei.
- Insuficienta subliniere a caracteristicilor unor înveliúuri ale planetei (pedosferă, biosferă, litosferă)
pentru om úi societate în viaĠa cotidiană. Spre exemplu litosfera reprezintă – prin mineralele utile
exploatabile úi materialele de construcĠie – o resursă economică, dar úi – prin particularităĠile sale –
suportul pentru dezvoltarea spaĠiului construit. Pedosfera însă este absolut esenĠială pentru dezvoltarea
agriculturii úi caracteristicile diferitelor tipuri de soluri ce dau particularitate culturilor úi chiar peisajelor.
La predarea biosferei se pune accent – adesea plin cliúee geografice de tipul „pădurea e plămânul verde
al planetei” – pe funcĠia de generator de oxigen pe care o are aceasta. Dar, înveliúul vegetal în general –
úi pădurea în particular – are úi alte funcĠii: habitat pentru specii animale, menĠinerea stratului freatic
aproape de suprafaĠa terestră sau stabilizarea solului. Toate acestea sunt informaĠii relevante în contextul
desfăúurării activităĠilor cotidiene.
- Utilizarea deficitară sau insuficientă a hărĠii úi a schiĠei geografice, care sunt mijloace fundamentale ale
acestei útiinĠe. Formarea competenĠei de a citi o hartă geografică este esenĠială pentru un copil úi – mai
târziu – pentru un adult. Profesorii se focalizează pe memorarea abstractă a culorilor úi semnelor
cartografice (spre exemplu câmpiile sunt întotdeauna reprezentate pe hartă cu culoarea verde pe o hartă
fizică) fără a Ġine cont de evoluĠia úi diversitatea reprezentărilor cartografice ca urmare a folosirii
mijloacelor digitale de prelucrare úi reprezentare a realităĠii geografice.
- Folosirea unui limbaj scolastic, pretenĠios, care nu reuúeúte să exprime simplu relaĠii de cauzalitate.
- Centrarea pe învăĠarea formală, abstractă, care nu este utilă pentru elevi în acest stadiu al dezvoltării
cognitive.
- Focalizarea insuficientă în cadrul sarcinilor de învăĠare/evaluare pe descrierea unui proces fără a face
apel la factorii favorizanĠi pentru producerea lor sau la consecinĠele pe care le are acesta.
- DependenĠa exagerată de informaĠia prezentă în manuale úi atlase, în dauna învăĠării empirice din
cotidian.
- Folosirea repetitivă a unor situaĠii de învăĠare monodiscipinară specifice, ceea ce conduce la
incapacitatea elevilor de a realiza transferuri între discipline.
- Lipsa activităĠilor úi a aplicaĠiilor practice care să permită observarea directă a unor procese sau
fenomene geografice cum sunt degradarea solului sau rolul acestuia pentru susĠinerea înveliúului vegetal
úi a activităĠilor economice. Aceste activităĠi pot fi realizate în orizontul local úi se poate face translarea
spre scara planetară úi ele au un rol esenĠial pentru fixarea unor concepte fundamentale.
- AbsenĠa sau slaba corelare a noĠiunilor învăĠate cu utilizările lor practice.
- Utilizarea problemelor exprimate în limbaj formalizat dar úi folosirea insuficientă a unui limbaj
echivalent, a analogiilor sau chiar a poveútilor iniĠiale.
- Utilizarea unor formulări/contexte standardizate regăsite în majoritatea problemelor din manuale/
culegeri úi devenite „clasice” în predarea geografiei;
- Lipsa activităĠilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative, care are drept consecinĠă perceperea
mediului geografic ca o sumă de elemente úi nu ca un rezultat al realaĠiilor dintre acestea;
- Lipsa antrenamentului focalizat pe explicarea legăturilor cauzale în scopul explicării unui proces
geografic;
- Utilizarea metodelor bazate pe activitatea profesorului úi încurajarea învăĠării mecanice;
423

Rutine referitoare la formularea unor sarcini de învăĠare/de evaluat
- Lipsa antrenamentului pentru formarea unei gândiri geografice sistemice, de tip cauză-efect sau
focalizată pe avantaj/dezavantaj duce la înĠelegerea secvenĠială a unui proces sau a consecinĠelor
acestuia;
- AbsenĠa antrenamentului pentru enunĠarea soluĠiilor la problemele de mediu cum sunt: poluarea
mărilor úi oceanelor, reducerea efectelor activităĠilor umane asupra mediului geografice;
- Abordarea cliúeu a încălzirii globale din perspectiva arderii combustibililor neregenerabili (petrol,
cărbne), relaĠionată cu creúterea caantităĠii de substanĠe poluate în atrmosferă – în afara creării
contextelor care necesită rezolvarea problemelor úi găsirea soluĠiilor;
- Accent pe învăĠarea mecanică a valorilor numerice specifice diverselor elemente geografice;
- Focalizarea pe reproducerea informaĠiilor úi nu pe înĠelegerea conceptuală, ceea ce conduce la
dificultăĠi în perceperea úi asimilarea informaĠiilor care nu aparĠin orizontului local;
- Accentuarea informaĠiei de tipul „resursele de apă dulce sunt úi râurile” fără a lua în discuĠie úi aspectul
privitor la repartiĠia populaĠiei ce a determinat scăderea potenĠialului de potabilitae a râurilor;
- Lipsa obiúnuinĠei de a asocia activităĠile antropice cu poluarea apelor ceea ce conduce la identificarea
eronată a surselor de poluare a apelor subterane în absenĠa unor exemple vizuale concrete în orizontul
local;
- Explicarea superficială a procesului de formare a ploii acide ceea ce conduce la confuzii între procese
úi fenomene úi lipsa conexiunii directe între activităĠile umane úi ploaia acidă;
- AbsenĠa activităĠilor care vizează realizarea distincĠiei dintre agent úi proces fizic sau chimic;
- Clasificarea tipurilor de resurse în: resursele subsolului (minereuri utile, roci de construcĠie, ape
minerale sau termale) úi ale solului (fertilitatea solului, păduri, păúuni, etc.) în defavoarea clasificării în
funcĠie de durabilitatea lor (regenerabile úi neregenerabile).

Rutine referitoare la abordarea geografiei ca útiinĠă experimentală
- AbsenĠa generalizată a invocării aspectelor de cercetare propriu-zisă, a contextului în care s-a
dezvoltat sau a apărut un concept, circumstanĠă în care acesta apare ca fiind revelat úi nu obĠinut pe
calea specifică útiinĠei.
- Geografia se învaĠă pe baze enciclopedice, prin reproducere úi nu prin descoperire úi experienĠă
personală, prin stabilirea relaĠiilor cauzale dintre procese úi fenomene.
- Neadaptarea strategiilor didactice la specificul acestor informaĠii legate de elemente úi fenomene
din afara spaĠiului terestru úi ignorarea faptului că acestea se află în planul
gândirii abstracte.
- Lipsa exersării argumentării unor concluzii în favoarea citirii informaĠiei din tabele/grafice;
- Accent minim pe conútientizarea ideii că orice activitate antropică se reflectă în calitatea
componentelor naturale ale mediului, iar analiza impactului poate fi realizată cu ajutorul metodelor
de cercetare geografică.

Rutine referitoare la strategiile/demersul utilizat în rezolvarea de probleme
- Centrarea învăĠării pe reĠinerea defiiniĠiilor în detrimentul înĠelegeri conceptuale pe baza
observaĠiilor, experimentelor, aplicaĠiilor practice în teren.
- Aplicarea procedurilor rutiniere în însuúirea cunoútinĠelor, fără exersarea gândirii critice sau a unor
strategii de experenĠiale;
- Exersarea insuficientă pe rezolvarea de probleme practice.
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6.3. SUGESTII METODOLOGICE
În această secĠiune a Ghidului, vom include sugestii metodologice pentru ameliorarea învăĠării
în scopul unui act didactic conútient, orientat spre ameliorarea greúelilor tipice. Sugestiile
metodologice vor fi grupate după categoriile de conĠinut folosite în secĠiunea 6.1.1.
ActivităĠile de învăĠare au fost structurate astfel:
Problema (formulată ca întrebare scurtă, atractivă úi „vandabilă” pentru elevi, focalizată pe
elementul central al învăĠării vizat) – din perspectiva elevului;
Descrierea activităĠii (centrată pe comportamente/abilităĠi care sunt de format la elevi prin
activitatea respectivă) – din perspectiva profesorului;
Sarcinile de lucru (care fac parte din activitatea propriu-zisă);
Note pentru profesori (care au rolul de a da acele explicaĠii necesare profesorului, încât acesta
să poată aplica eficient la clasă activitatea propusă).

6.3.1. Caracteristicile solului
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- formarea solului úi factorii pedogenetici; litosferă vs. pedosferă;
- eroziunea solului: semnificaĠie; legătura de cauzalitate dintre gradul de acoperire cu
vegetaĠie úi reducerea eroziunii solului; rolul pădurii în reducerea eroziunii solului; procesele
modelării reliefului (eroziune, transport úi acumulare) vs. procesele de degradare a solului;
- corelarea componentelor mediului geografic úi a fenomenelor asociate.
Activitatea 164
Problema: Ce este solul?
Descrierea activităĠii: Identificarea părĠilor componente ale solului úi a factorilor pedogenetici
Sarcini de lucru:
Pe baza materialului power point elevii sunt îndrumaĠi să observe imagini úi să răspundă la
următoarele întrebări:
1. Ce este solul?
2. Care sunt părĠile componente ale solului? (Din ce este format solul?)
3. PrecizaĠi ce procese se produc pentru formarea solului.
4. DaĠi exemple de animale al căror mediu de viaĠă este solul?
5. De ce pot trăi ele în sol?
Elevii primesc sarcină să efectueze un profil de sol în caiet.
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Activitate propusă de prof. Spomenca Petrovici, ùcoala Gimnazială nr. 19, „Avram Iancu”, Timiúoara,
jud. Timiú
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Activitatea 265
Problema: Care sunt elementele care intră în componenĠa solului?

Descrierea activităĠii: identificarea părĠilor componente ale solului prin joc de rol úi
experiment.
– „solul este format din materie solidă, lichidă úi gazoasă. Materia solidă este de două feluri:
organică úi minerală.”
La sfârúitul acestei activităĠi elevii vor înĠelege următoarele procese naturale:
x Plantele au nevoie de nutrienĠi ca să crească;
x Plantele iau acesti nutrienĠi din sol;
x Când plantele mor, nutrienĠii se reîntorc în sol úi fac alte plante să crească.
Materiale necesare: salopetă de fermier, halat de laborator, sol fertil, sol cu fertilitate scăzută,
nisip, boabe de fasole, hârtie, creioane colorate, coli, Old MacDonald (fond muzical).
Sarcini de lucru:
¾ Profesorul invită elevii să fie atenĠi la activitatea care urmează să se desfăúoare.
¾ Profesorul alege trei copii pentru următoarele roluri:
o Narator
o Old MacDonald
o Inginer horticultor
Naratorul: Un fermier mergea într-o zi cu căruĠa spre casă úi era foarte supărat úi dezamăgit.
Credea că este un fermier nepriceput pentru că nimic din ceea ce a cultivat nu creútea.
Old MacDonald: (cu un mănunchi de plante pe jumătate uscate în mână)
„Dacă nu o să cosesc suficient fân, vaca mea va slăbi úi nu va mai da lapte, dacă nu pot cultiva
porumbul nu voi avea mâncare pentru găinile mele úi ele nu vor mai face ouă, iar porcii nu vor
creúte mari úi graúi úi … nu va mai fi bacon la micul dejun! Chiar úi calul meu va deveni tot mai
obosit úi nu voi mai putea ara. Ceva este greúit la ferma mea, dar nu útiu ce…, cred că sunt un
fermier nepriceput!”
Naratorul:
Întâmplarea face că tocmai atunci trecea pe acolo un om, ce nu era de prin partea locului, cu
care Old MacDonald a intrat în vorbă. Astfel a aflat că acesta este Inginer horticultor úi s-a plâns
de problema lui.
Inginerul horticultor:
Ͳ Cred că útiu care este problema ta: tu nu eúti un slab fermier, ci solul tău are o problemă!
Old MacDonald:
Ͳ Solul ? ce vrei să spui?
Profesorul le cere elevilor să-úi imagineze că fiecare dintre ei este inginerul horticultor úi trebuie
să-i dea explicaĠii fermierului, după care să-l consilieze pentru ca ferma lui să devină cea mai bună
din zonă.
Elevii vor răspunde la următoarele întrebări:
x De ce anume are nevoie o plantă ca să crească frumos?
..............................................................................................................

Activitate propusă de prof. Cristina Deszi, ùcoala gimnazială „Ion Creangă”, Cluj Napoca, jud. Cluj.
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x Cresc plantele doar cu apă?
..............................................................................................................
x Creúte un copac pe nisip?
..............................................................................................................
x Ce trebuie să conĠină solul pentru ca plantele să poată creúte?
..............................................................................................................
x Cum arată solul dacă nu este aer în el?
..............................................................................................................
x Ce se întâmplă cu plantele când mor?
..............................................................................................................
Profesorul citeúte în faĠa clasei scrisoarea pe care fermierul i-a trimis-o inginerului după
20 ani.
„... Chiar úi acum îmi mai aduc aminte de inima mea frântă când mă plimbam prin lanul de
porumb. Dar astăzi, când frământ solul negru cu degetele mele îmbătrânite sunt foarte fericit. Este
un sol nemaipomenit, după atâĠia ani...., mi-ar plăcea să vezi această imagine! Un om din minister
a venit într-o zi la fermă să studieze, căci spunea el: „nu am mai văzut fasole aúa uriaúă în nicio
fermă din Ġara asta!”. ùi într-adevăr, nu este altceva mai bun decât crapul, pentru a aduce nutrienĠi
în sol. Solul meu este atât de bogat, că îmi vine să-l păstrez la bancă... Mă uit în urmă úi vreau să-Ġi
spun doar atât: MulĠumesc prietene!”
După citirea scrisorii, profesorul adresează elevilor următoarele întrebări:
x Care este diferenĠa dintre un sol fertil úi un sol sărac?
x Cum poate deveni un sol mai fertil?
Profesorul le solicită elevilor să compare caracteristicile solului din prima descriere (primul
text) cu cele ale solului din a doua descriere (scrisoarea) úi să completeze Diagrama Venn de mai
jos:

CompletaĠi tabelul de mai jos!
Ce-i lipseúte solului din
prima descriere?

Ce parte componentă a Ce are diferit solul din
solului este prezentă în a doua descriere?
ambele descrieri?

_____________________

_____________________ ______________________
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Notă pentru profesori
În urma desfăúurării activităĠii remediale, profesorul realizează la tablă o hartă conceptuală, în
care elevii vor completa factorii care contribuie la formarea acestuia.



SOL

Relieful
Activitatea 366
Problema: Care sunt părĠile componente ale solului?
Descrierea problemei: Identificarea părĠii minerale, a părĠii organice, a aerului úi a apei din sol,
prin metoda demonstraĠiei.
Materiale necesare: o sticlă de plastic, o bucată de spalier din beton, bucăĠi mărunĠite/
fărâmiĠate din beton, frunze, râme, rădăcini, un pahar cu apă.
Sarcini de lucru:
x Pasul 1: Elevii vor observa, sub îndrumarea directă a profesorului, roca din substrat,
roca-mamă, nealterată, compactă, dintr-o singură bucată pe care se formează solul. (Profesorul
va explica noĠiunile: „litosferă/scoarĠă terestră” úi „relief”).

x Pasul 2: Se vor presăra deasupra rocii din substrat bucăĠile fărâmiĠate/mărunĠite din beton
semnificând astfel formarea scoarĠei de alterare rezultată în urma proceselor de alterare úi

Activitate propusă de prof. Gheorghe Matei, ùcoala gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, ConstanĠa,
jud. ConstanĠa.
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dezagregare sub acĠiunea condiĠiilor climatice (variaĠiile de temperatură, vântul,
precipitaĠiile – se va turna apă din pahar).

x Pasul 3: Se vor presăra frunze úi rădăcini pe scoarĠa de alterare formată; se vor aúeza câteva
râme.
Se va explica procesul de descompunere a resturilor organice sub acĠiunea microorganismelor;
se va explica apoi procesul de humificare, ajungându-se în final la descoperirea însuúirii
fundamentale a solului – fertilitatea/rodnicia. (Se dă ca exemplu solul cu cea mai bună fertilitate
– cernoziomul úi condiĠiile climatice în care acesta se formează).

râme

RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru!
1. Care este substratul pe care se formează solul?
........................................................................................................................................................
2. Ce este scoarĠa de alterare?
........................................................................................................................................................
3. Care sunt procesele care contribuie, în timp, la formarea scoarĠei de alterare?
.........................................................................................................................................................
4. Ce se întâmplă, în timp, cu animalele moarte úi cu frunzele căzute la suprafaĠa terestră?
.........................................................................................................................................................
5. Ce reprezintă procesul de humificare?
.........................................................................................................................................................
6. CompletaĠi spaĠiile rămase libere din căsuĠele imaginii de mai jos cu alte componente care
contribuie la formarea solului.
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apă
............................

aer

.............................

Activitatea 467
Problema: Cum se formează solul?
Descrierea activităĠii: Identificarea factorilor care contribuie la formarea solurilor prin analiza
unui desen úi fixarea cunoútinĠelor prin redactarea unui text pe baza unor termeni daĠi.
Sarcini de lucru
x AnalizaĠi desenul de mai jos úi notaĠi în casete factorii care contribuie la formarea solurilor.

x Se dă următoarea listă cu noĠiuni úi denumiri: sol, climă, vegetaĠie, roci, timp îndelungat,
fărâmiĠare, resturi de plante úi animale, humus, apă, aer, strat afânat, materie organică,
materie minerală. ScrieĠi mai jos un text logic în care să explicaĠi cum se formează solul.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................
Note pentru profesori
x SoluĠia pentru completarea casetelor din desen este: clima, roca, vegetaĠia, timpul.
x La finalul redactării se citesc textele úi se corectează eventualele greúeli.


Activitate propusă de prof. Elisabeta Ciocan, ùcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, jud. Dolj.
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Activitatea 568
Problema: Cum se formează solul?
Descrierea activităĠii: Identificarea principalelor etape ale formării solului. Clasa se va împărĠi
în cinci grupe.
Materiale necesare: imagini cu profile de sol, flipchart.
Sarcini de lucru
x Lecturarea unui text: 2minute
x Ordonarea cronologică a principalelor etape ale formării solului úi descrierea lor:
10minute.
o CitiĠi textul de mai jos!
Solurile s-au format într-o perioadă lungă de timp. Rocile de la suprafaĠa litosferei, în urma unor
procese de dezagregare (diferenĠele de temperatură, îngheĠul) úi a unor procese de descompunere
chimică (datorată apelor de infiltraĠie) se fărâmiĠează în particule mai mari sau mai mici: pietriúuri,
nisipuri, argilă, praf. Solurile sunt alcătuite úi din resturi vegetale úi animale. La transformarea
resturilor vegetale un rol important îl au niúte organisme mici numite bacterii, ce transformă aceste
resturi în humus. O contribuĠie importantă în formarea solurilor o are apa de infiltraĠie, ce dizolvă
anumite substanĠe hrănitoare din sol. Rădăcinile plantelor absorb odată cu apa substanĠele hrănitoare.
Aerul din sol provine din atmosferă úi este necesar pentru aerisirea solului.
Solul se formează într-un timp îndelungat, un centimetru de sol se realizează în zeci sau sute de
ani.
Atât solul, cât úi humusul pot fi pierdute într-un an, prin antrenarea lor în timpul vânturilor
puternice, în urma unor precipitaĠii de intensitate mare, a defriúării pădurilor.
o Pe baza informaĠiilor obĠinute din text ordonaĠi cronologic etapele formării solului.
Elevii pe grupe vor folosi foi de flipchart vor descrie pe baza imaginilor procesele ce au condus
la formarea solului. La sfârúit se va realiza turul galeriei.
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 Activitate propusă de prof. Cătălina Ene, ùcoala gimnazială „Lucian Grigorescu”, Medgidia,
jud. ConstanĠa.
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Activitatea 669
Problema: Care este diferenĠa dintre pedosferă úi litosferă?
Descrierea activităĠii:
Activitatea profesorului
Solicită elevilor să definească scoarĠa terestră.

Activitatea elevilor

Formulează definiĠii: ScoarĠa terestră este înveliúul
solid al Pământului, fragmentat în plăci tectonice cu
grosimi de până la 80 km în domeniul continental.
ScoarĠa terestră este suportul reliefului úi al pedosferei.

Prezintă elevilor variate tipuri de roci, magmatice Urmăresc úi analizează atent mostrele de roci expuse.
úi sedimentare, cu granulometrie diferită, aflate în
compoziĠia scoarĠei terestre.
Apelează prin întrebări la cunoútinĠe anterioare cu
relevanĠă pentru problema analizată: „Cum se
numesc râurile cu izvoarele în CarpaĠii
Meridionali úi care drenează spre sud-est Câmpia
Titu?

Răspund
Argeú.

la întrebările profesorului: DâmboviĠa úi

EvidenĠiază că prin dezagregarea rocilor dure Urmăresc expunerea.
rezultă pietriúurile úi nisipurile, transportate în
câmpia subsidentă de râurile menĠionate anterior.
Apelează prin întrebări la experienĠa anterioară de
cunoaútere a elevilor: ”CunoaúteĠi úi alĠi factori Răspund la întrebările profesorului: vântul,
care participă la dezagregarea rocilor pâna la precipitaĠiile, diferenĠele de temperatură între zi úi
noapte;
dimensiunea unor agregate minerale fine?”
MenĠionează faptul că timpul este un alt factor Conútientizează faptul că solurile se formează în
important care participă la formarea solurilor.
perioade foarte mari de timp: sute úi chiar mii de ani.
OrganizaĠi în patru grupe de lucru, repetă etapele
experimentului de laborator.
Notează în caiete cele două componente de bază ale
solului:
- partea minerală úi ...
- partea organică.
Observă. conútientizează úi trag concluzia că resturile
Demonstrează componenta organică a solului:
- deasupra grăunĠilor de nisip fin depune un strat de plante úi animale moarte descompuse prin acĠiunea
subĠire de praf úi apoi material organic obĠinut apei úi a aerului, care sunt încorporate părĠii minerale a
solului, poartă numele de humus.
prin mărunĠirea frunzelor moarte;
- pentru a simula formarea humusului, solicită
elevilor să toarne apă peste materialele depuse in Notează definiĠia humusului.
vas;
- dirijează observaĠia elevilor asupra
transformărilor: materialul organic bine
descompus se amestecă intim, în prezenĠa apei, cu
stratul de praf, care dobândeúte astfel o culoare
deosebită.
Demonstrează experimental fomarea solurilor prin
depunerea succesivă într-un vas transparent a unor
orizonturi de nisip cu particule tot mai fine spre
suprafaĠă; apoi notează pe tablă în schema lecĠiei
componenta minerală a solului.
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 Activitate propusă de prof. Darius Vasile ùerbănescu, ùcoala gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu”,
Titu, jud. DâmboviĠa.
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Activitatea profesorului
EvidenĠiază că, în funcĠie de condiĠiile de relief,
proprietăĠile fizico-chimice ale rocilor, clima úi
tipul vegetaĠiei se diferenĠiază numeroase tipuri de
soluri.

Activitatea elevilor

Caracterizează orizonturile de „sol” obĠinute experimental úi definesc profilul de sol. Formulează
afirmaĠia că fertilitatea solurilor depinde de cantitatea
de humus încorporată. Solul este partea afânată de la
suprafaĠa scoarĠei în care plantele îúi înfig rădăcinile.

Solicită elevilor din cele patru grupe să rezolve Notează principalele tipuri de soluri pe profilul de
sarcinile din fiúa de lucru.
relief, în funcĠie de etajarea climatică si formaĠiunea
vegetală caracteristică.

Materiale necesare: vas transparent, roci fine, nisip, materie organică, trusă de roci
1. Pe profilul de relief de mai jos sunt marcate în spaĠiul corespunzător, cu litere de la A la F,
tipuri de soluri. CorelaĠi etajele climatice úi pe cele de vegetaĠie cu tipul de sol specific!

A. ……………………………………………….... D. ........................................................................
B. ……………………………………………….... E. .........................................................................
C. ……………………………………………….... F. .........................................................................
2. CompletaĠi aritmogriful de mai jos după ce veĠi citi cu atenĠie enunĠurile!
ORIZONTAL:
1. Înveliú format din totalitatea solurilor de pe Glob;
2. Participă la formarea solului;
3. Un alt factor care participă la formarea solului;
4. Organisme vii întâlnite în sol;
5. Factor care contribuie la formarea solului;
6. Organisme în sol;
7. Factor care participă la formarea solului;
8. Circulă prin sol;
9. Strat orizontal, alcătuit din componentele solului.
VERTICAL:
1. Resturi de plante úi animale aflate în descompunere úi amestecate fin cu particule rezultate din
distrugerea rocilor;
2. Însuúire a solului de a oferi plantelor hrana necesară.
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Notă pentru profesori: Desfăúurarea experimentului se face în corelaĠie cu procesul de
transmitere a informaĠiilor.
Activitatea 770
Problema: Care sunt componentele principale ale solului?
Descrierea problemei: Identificarea părĠii minerale úi a părĠii organice din sol, prin diferite
experimente.
Sarcini de lucru: Într-un laborator de chimie, avînd ca materiale de lucru un borcan, o sită, o
spirtieră, pământ afânat, apă úi un pahar Berzelius, elevii vor avea de rezolvat anumite cerinĠe care
se deduc în urma unor experimente úi anume:
a) Se pune apă în borcan, după care se aruncă o lingură de pământ. Se constată că în apă se
degajă bule de aer care ies spre suprafaĠă, apa luând astfel locul aerului existent în pământul
afânat (aerul intră în componenĠa solului).
b) Se pune pământ în paharul Berzelius, acesta este pus la spirtieră cu flacără úi se constată că
pereĠii paharului s-au aburit, demonstrându-se existenĠa apei în pământ (apa intră în
componenĠa solului).
c) Se aúează un strat de pământ afânat pe o pânză deasupra unei site aflate la flacăra unei
spirtiere. Se constată că unele părĠi din pământ ard, iar altele nu ard. Concluzia este că acele
părĠi care ard sunt materia organică (resturi de plante úi animale), iar cele care nu ard sunt
partea minerală (pietriú, nisip, argilă) (materia organică úi cea minerală intră în
componenĠa solului).
În urma experimentelor se va răspunde la următoarea întrebare:
Care sunt elementele componente ale solului?
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….........
Activitatea 871
Problema : ÎnĠelegerea alcătuirii solului úi identificarea factorilor pedogenetici.
Descrierea activităĠii: Un joc de rol în care personajele, reprezentând elementele care intră în
alcătuirea solului úi factorii pedogenetici, îúi prezintă modul în care au contribuit la formarea
solului.
Materiale necesare: postere în care va fi descris rolul fiecărui component úi al fiecărui factor
pedogenetic; două boluri de sticlă; un eúantion de sol (de la un ghiveci de flori), sfărâmături de roci,
resturi de plante, apă.
Sarcini de lucru
SecvenĠa 1: Elevii vor fi împărĠiĠi în două grupe: unii vor fi actori într-un JOC DE ROL, iar
alĠii vor fi publicul; li se comunică faptul că, după urmărirea scenetei, în cea de-a doua secvenĠă a
activităĠii, toĠi elevii clasei vor răspunde la un set de întrebări.

Cine sunt eu, Timpule ?
sau
(,,Procesul” formării solului)
În ,,sala de judecată” (sala de clasă), Venerabilul Timp stă gânditor pe jilĠul său de suprem
judecător, amplasat într-o margine a scenei (spaĠiul din faĠa sălii de clasă). Elevii din bănci
formează publicul; unii dintre ei vor juca rolul martorilor.
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Activitate propusă de prof. Mihai Manda, ùcoala gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea.
71
Activitate propusă de prof. Mariana Bilic, ùcoala gimnazială „Al. I. Cuza”, Brăila, jud. Brăila.
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Aprodul: - Venerabile TIMP, au sosit ,,împricinaĠii”!
Timpul: - Să intre!
Intră SOLUL urmat de celelalte patru geosfere – LITOSFERA, BIOSFERA, HIDROSFERA úi
ATMOSFERA – úi de către OM
(acestea poartă câte un poster pe care este descris succint rolul pe care, fiecare, îl are în procesul de
formare a solului; pe cap au câte o coroniĠă într-o formă care sugerează sfericitatea; pe coroniĠe este
scris numele lor) 
SOLUL înaintează în faĠa TIMPULUI:
Timpul: – E clar, am înĠeles. ùi, ce doreúti?
Solul (ezitant) – ùtiĠi...eu... n-am înĠeles prea bine ...cine sunt...
Timpul (dând semne de o oarecare nerăbdare): – Dar, ce doreúti să mai útii? ùi... cine sunt toate
aceste personaje care te însoĠesc?
Solul (grăbit): – Păi, să vă explic. Pe mine nu mă lămureúte această carte de vizită ! Eu vreau să útiu
mai multe despre mine; de exemplu, cum m-am format, cine îmi sunt părinĠii, cu cine mă asemăn,
care este locul meu în natură...ùi, întrebând peste tot aceste lucruri, fiecare dintre personajele
prezente aici mi-a răspuns: ,,Eúti creaĠia mea!” Eu, acum, Mărite Timp, pe cine trebuie să cred?!?

ÎntrͲunboldesticlĉaƕezatpeunsuport,lavedere,Litosferapunecâteva
sfĉrâmĉturiderocĉ.

Timpul (îmbunat úi uúor amuzat de încurcătura Solului):
– ÎĠi voi răspunde, dar fii atent, fiindcă lucrurile sunt destul de complicate!
Litosfera (cu un ton uúor iritat):
– Complicate? Nicidecum! IĠi explic eu, Solule! Eu te-am creat! Doar, te sprijini pe mine úi eúti
format din rocile sfărâmate de la suprafaĠa mea! Am úi martori; de pildă, Clima úi... Relieful!
Clima (calm, didactic): – Într-adevăr, eu am fost de cel mai mare ajutor, pentru că eu am determinat
sfărâmarea úi mărunĠirea rocilor prin variaĠiile de temperatură, prin vânt úi prin apa din precipitaĠii.
Au mai .ajutat úi rădăcinile plantelor. Este vorba despre un proces fizic numit dezagregare. Sunt
sigură că toĠi copiii din public au auzit de el! Munca mea a fost apoi continuată de Apa úi de Aerul,
aici de faĠă!
Atmosfera úi Hidrosfera fac un pas in faĠă, spre ,,judecător”.
Apa (ton didactic – poate citi din poster):
– Da, eu, Apa din atmosferă (aflată sub formă de vapori úi căzând pe sol sub formă de precipitaĠii),
dar úi Apa din stratele freatice aflate la mică adâncime în litosferă, am acĠionat împreună cu Aerul
asupra rocilor mărunĠite úi am determinat alterarea lor: prin hidratare, oxidare, dizolvare etc.
Alterarea este un proces chimic, în urma căruia sfărâmăturile de roci s-au transformat într-un
compus nou, diferit de roca din care a provenit. Acestea, Solule dragă, sunt etape ale formării tale.
Relieful (adresându-se solului):
– In ceea ce mă priveúte, eu, Relieful, reprezint spaĠiul în care te formezi. Eu determin varietatea
tipurilor tale prin caracteristicile rocilor pe care m-am format, prin înclinarea úi expoziĠia versanĠilor
úi prin influenĠa pe care o exercit asupra climei úi vegetaĠiei, la anumite altitudini.
Solul este stratul afânat de la suprafaƜa uscatului, capabil sĉ
întreƜinĉ,împreunĉcualƜifactoriainaturii,viaƜaplantelorƕi,prin
aceasta,ƕipeceaaanimalelor.
Litosfera (triumfătoare): – Acum, cred că v-aĠi convins cu toĠii că dreptatea e de partea mea!
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Biosfera intervine în discuĠie, făcând un pas în faĠă:
Biosfera: – Nu îĠi asuma toate meritele, dragă Litosferă! Tu i-ai dat Solului doar partea lui minerală.
UiĠi, însă, de humus!
Solul: – Humus? Acesta ce mai este?
Biosfera: – Este materia organică din sol; se formează mai ales din resturi de plante, dar úi de
animale, descompuse de către microorganismele care trăiesc în sol: bacterii, ciuperci úi altele. Iar
Apa úi Aerul mai au ceva de spus!
Apa: – Pe lângă rolul pe care îl am în procesele de dezagregare úi de alterare, ca parte componentă a
solului, am un rol importat în creúterea úi dezvoltarea plantelor: acestea nu pot folosi substanĠele
nutritive decât dacă sunt dizolvate în apă .
Aerul: – Asemenea apei, úi pe mine, Aerul, mă poĠi găsi în spaĠiile libere (porii) din sol. Sunt
absolut necesar pentru respiraĠia rădăcinilor úi pentru încolĠirea seminĠelor, ca úi pentru viaĠa
microorganismelor din sol.
Timpul: – Acum útii cum te-ai format úi cine eúti, Solule?
BiosferaadaugĉînbolresturideplantemĉrunƜiteƕiapĉ.
Solul: – Să văd dacă am înĠeles: Se îndreaptă către Litosferă: Eu sunt ca tine, nu-i aúa, dragă
Litosferă?
Litosfera: – Hmm ...Nu tocmai; de la mine ai doar partea ta minerală!
Solul (se îndreaptă către Biosferă): - Atunci, sunt ca tine, draga mea Biosferă?
Biosfera: – Nu, de la mine ai moútenit doar partea ta organică!
Solul (adresându-se apei, aerului, climei úi reliefului: – Sunt ca voi?
Cei apelaĠi neagă, făcând semne din cap úi din mână.
Timpul (,,delibereză”): – Nu, tu nu te confunzi cu niciunul dintre ei, chiar dacă au contribuit cu toĠii
la formarea ta – sunt numiĠi, de aceea, factori pedogenetici – úi tot ei te influenĠează úi în
continuare.
– Chiar úi eu,Timpul, am avut un rol important în crearea ta! Factorii pedogenetici au nevoie de sute
úi chiar mii de ani pentru a-úi exercita acĠiunea lor specifică în procesul de pedogeneză, adică
procesul prin care te-ai format tu. Prin urmare, iată care este adevărata ta înfăĠiúare!

Timpulprezintĉunghivecidefloridelacareafost
îndepĉrtatvasul,astfelîncâtsĉsepoatĉobserva
solulƕirĉdĉcinileplantelor.

Timpul: – Tu, Solule, eúti altceva decât suntem fiecare dintre noi, părinĠii tăi, pentru că tu ai ceva ce
niciunul dintre noi nu are.
Solul: – Adevărat? Am ceva doar al meu? Ce anume?
Timpul: – FERTILITATEA, adică rodnicia, capacitatea de a hrăni plantele. ùi, prin aceasta, pentru
viaĠa omului, eúti la fel de important ca fiecare dintre noi! 
Omul: – Eu, OMUL, nu mă număr printre părinĠii tăi, dar cultivându-te, pot să-Ġi aduc destul de
mari transformări; din păcate, de multe ori, din neútiinĠă sau din neglijenĠă îĠi fac rău.
– Astăzi, însă, am aflat multe despre tine úi am înĠeles cât de important eúti... Promit să te preĠuiesc
mai mult!
Solul: – Grozav!!!! Dar, atunci...
Timpul: – Ei, ce mai e?
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Solul: – Dacă sunt la fel de important ca părinĠii mei, atunci de ce ei au fiecare câte... o ,,sferă”, iar
eu NU ?...
Omul: – Dar... ai úi tu,,sfera” ta! Tu esti ... P E D O S F E R A !
Omul îi oferă coroniĠa pe care scrie PEDOSFERA.
Sfârúit
SecvenĠa 2
RăspundeĠi la următoarele întrebări!
Ce geosfere contribuie la formarea solului?
……………………………………………………………….........................................................
ExplicaĠi într-o propoziĠie ce înseamnă factorii pedogenetici.
........................................................................................................................................................
EnumeraĠi patru factori pedogenetici!
.......................................................................................................................................................
EnumeraĠi trei elemente care intră în alcătuirea solurilor.
.......................................................................................................................................................
Activitatea 972
Problema: ,,Cartea de vizită” a solului
Descrierea activităĠii: Sistematizarea cunoútinĠelor despre sol, sub forma unei fiúe de lucru;
mod de organizare – în grupuri de câte 3 elevi
Materiale: posterele purtate de personajele din activitatea precedentă; fiúe de lucru cuprinzând,
dar úi solicitând informaĠii despre sol; coli de carton, de mărime A 3, pe care elevii vor realiza
,,cărĠile de vizită” ale solului; creioane colorate, carioca etc.
Sarcini de lucru:
SecvenĠa 1
Elevii sunt invitaĠi să facă ,,turul galeriei” de postere úi li se cere sa reĠină cât mai multe
informaĠii cuprinse în acestea, cu referire la rolul componentelor geosferelor úi la rolul factorilor
pedogenetici în formarea solurilor.

Litosfera
InformaĠii din
scenetă úi altele

Clima

Biosfera

Hidrosfera

Relieful

Timpul

Atmosfera

Omul


72
Activitate propusă de prof. Mariana Bilic, ùcoala gimnazială „Al. I. Cuza”, Brăila, jud. Brăila.
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Secventa 2
Elevilor li se cere să colaboreze în cadrul grupelor, pentru a completa fiúa următoare:
Fiúa de lucru
I. CompletaĠi spaĠiile libere din textele de mai jos, cu termenii potriviĠi, pentru a obĠine o
definiĠie a solului.
Solul este ...... de la suprafaĠa uscatului, capabil să întreĠină, împreună cu alĠi factori ai ......,
viaĠa ...... úi, prin aceasta, úi pe cea a animalelor.
II. IndicaĠi componentele solului:

Oparteorganicĉrezultatĉdin..................

Oparteorganicĉreprezentatĉdin..................

..................(Aerul)
..................(Apa)
..................(Microorganisme)

III. AnalizaĠi schema úi identificaĠi factorii pedogenetici descriúi mai jos:
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(Clima)
Determină
sfărâmarea
rocilor, prin
variaĠiile de
temperatură,
îngheĠ úi dezgheĠ,
prin vânt úi prin
apa din
precipitaĠii.

(Relieful)

(Timpul)

Reprezintă spaĠiul în
care se formează solul.
Determină varietatea
tipurilor solului, prin
caracteristicile rocilor
pe care s-a format, prin
înclinarea úi expoziĠia
versanĠilor úi prin
influenĠa pe care o
exercită asupra climei
úi vegetaĠiei.

Sute úi chiar mii de
ani sunt necesari
pentru ca factorii
pedogenetici să-úi
exercite acĠiunea
lor specifică în
procesul de
pedogeneză.

(Omul)
Nu poate crea solul,
dar modifică
însuúirile acestuia
prin cultivare,
adminstrarea de
îngrăúăminte,
irigaĠii, poluare etc.

IV. Elevii completează denumirile factorilor pedogenetici pe care îi recunosc după descriere:
(Rocile)
(Vegetatia úi fauna)
( Apa )
(Aerul)
In procesul de
Are
rol
în
procesele
Resturile lor sunt
Este absolut necesar
solificare, sunt
de dezagregare úi de
descompuse
de
către
pentru respiraĠia
alterare.
supuse
microorganisme,
rădăcinilor úi pentru
dezagregării úi
CondiĠionează
rezultând partea
încolĠirea seminĠelor,
alterării.
creúterea úi
Dau solului
dezvoltarea
organică a solului.
ca úi pentru viaĠa
partea sa
plantelor, deoarece
microorganismelor din
acestea nu pot folosi
minerală.
sol.
substanĠele nutritive
decât dacă acestea
sunt dizolvate.

V. RealizaĠi ,,cartea de vizită” a solului, utilizând informaĠiile cele mai reprezentative,
prezentate în materialele anterioare (puteĠi să scrieĠi un text, să alcătuiĠi o schemă, să faceĠi un
desen etc.)

FormatA4sauA3

VI. Expunerea lucrărilor. Prezentarea lor de către autori. Justificarea soluĠiilor alese.
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6.3.2. PĂMÂNTUL – CORP COSMIC
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- poziĠia úi dinamica elementelor componente ale Sistemului Solar;
- miúcările pe care le efectuează Soarele, Pământul úi Luna în Sistemul Solar.
Activitatea 173
Problema: Cum arată Sistemul Solar?
Descrierea activităĠii:
Sarcini de lucru:
Vizionarea unui film didactic despre Sistemul Solar
(http://www.youtube.com/watch?v=M66Ft0w61Xo ), pe baza căruia elevii să poată percepe poziĠia,
dimensiunea úi miúcarea pe care o realizează Pământul úi Luna în jurul Soarelui.
Elevii primesc fiúe de lucru, cu următoarele sarcini:
x Defineúte corpul ceresc din imaginea dată! Precizează de unde primeúte acesta lumină úi
căldură.

Propus de învăĠător Bunica Iuliana-Maria., ùcoala gimnazială nr. 2, Stoeneúti, jud. Giurgiu.
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Pământul (Terra) este un corp ceresc ce se roteúte în jurul Soarelui, de la care primeúte lumină
úi căldură.
x Observă poziĠia fiecărui corp ceresc din sistemul nostru solar! Care este poziĠia Pământului
în acest sistem?

Planeta Pământ (Terra) este a treia planetă din Sistemul Solar, fiind situată între planetele
Venus úi Marte, la o distanĠă de aproximativ 150 de milioane km de Soare.
x Precizează denumirea satelitului natural al Pământului, reprezentat în imaginea de mai jos!

x ReĠine! Luna se roteúte în jurul axei proprii úi în jurul Pământului.

Notă pentru profesori: Pentru verificare, profesorul le solicită elevilor să modeleleze, din
plastilină, Soarele úi planetele Sistemului Solar úi să le aúeze, în ordinea corespunzătoare, pe o
machetă confecĠionată în prealabil, după imaginea din manual.
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Activitatea 274
Problema: Pot estima distanĠele dintre corpurile cereúti úi mărimea lor?
Descrierea activităĠii: Descoperirea poziĠiei corpurilor cereúti precum úi a masei acestora.
Sarcini de lucru:
x AnalizaĠi imaginea care urmează úi stabiliĠi valoarea de adevăr a afirmaĠiilor din tabelul de
mai jos:
Luna

Pĉmânt
Luna

Soare

AfirmaĠie

Adevărat/Fals

DistanĠa Soare – Pământ este mai mică decât distanĠa Pământ - Lună
Când cele trei corpuri se aliniază în acest mod Soare – Lună – Pământ, distanĠa
Soare – Lună devine mai mică decât distanĠa Soare – Pământ.
Eclipsa de Soare apare când cele 3 corpuri se aliniază astfel Soare – Lună – Pământ.
Dacă Pământul ar avea lumină proprie, iar Soarele nu ar avea, Luna ar fi luminată
întâi, apoi Soarele.
Masa Pământului úi a Lunii considerate împreună depăúesc masa Soarelui.
Jupiter úi Venus se află la o distanĠă mai apropiată de Soare decât Pământul.

6.3.3. EFECTELE ACTIVITĂğILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- reciclare – definiĠie
- relaĠia dintre reciclare úi calitatea mediului
- efectele unei construcĠii hidrotehnice asupra biodiversităĠii
Activitatea 175
Problema: Ce este reciclarea?
Descrierea activităĠii: Activitate de ecologizare în spaĠiul úcolii;
Materiale necesare: saci de gunoi, mănuúi de unică folosinĠă, lipici, foarfecă etc.
Sarcini de lucru
SecvenĠa 1
1. Fiecare elev extrage un cartonaú desenat pe care scrie „sticlă” sau „hârtie/carton” sau
„plastic” sau „metal”.
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Activitate propusă de prof HoraĠiu Popa Buta, Cluj Napoca, jud. Cluj.
75
Activitate propusă de prof. Elisabeta Ciocan, ùcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, jud. Dolj.
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2. În funcĠie de cartonaúele extrase, elevii sunt împărĠiĠi în patru echipe: prima echipă va aduna
deúeurile din sticlă, a doua pe cele de hârtie sau carton, a treia pe cele din plastic, iar a patra
pe cele din metal.
3. EchipaĠi corespunzător, cu saci de gunoi úi mănuúi de unică folosinĠă, elevii îndeplinesc
sarcinile.
ObservaĠii! Se fac fotografii cu terenul înainte úi după colectarea selectivă a deúeurilor. Elevii
sunt atenĠionaĠi asupra acestor aspecte, pentru a conútientiza reducerea poluării (aer, apă, sol). Se
explică faptul că materialele plastice sau cutiile de conserve se descompun foarte încet.
SecvenĠa 2
1. Elevii sunt îndrumaĠi să prelucreze materialele plastice, cutiile de conserve úi hârtia în
vederea refolosirii lor (pentru a înĠelege definiĠia termenului „reciclare”).
2. Elevii vor realiza o expoziĠie cu obiectele confecĠionate.

ObservaĠii! Folosind conversaĠia euristică, se deduce că reciclarea ajută la reducerea cantităĠii
de deúeuri din gropile de gunoi úi materialele vor putea fi refolosite economisindu-se materia primă.
Activitatea 276
Problema: Ce este reciclarea? De ce este important să reciclăm materialele?
Descrierea activităĠii: Vizionarea unui film didactic, rezolvarea fiúelor de lucru;
Materiale necesare: videoproiector, conectarea la internet, imagini reprezentative pentru
fenomenele studiate.
Sarcini de lucru
SecvenĠa 1
x Elevii primesc o fiúă de lucru cu următoarele cerinĠe:
1. Ce înĠelegeĠi prin reciclarea materialelor din gospodărie?
........................................................................................................................................................
2. Cum ajută colectarea úi prelucrarea materialelor din gospodărie mediul înconjurător úi
componentele acestuia (aer, apă, sol)?
.........................................................................................................................................................
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Activitate propusă de prof. Elisabeta Ciocan, ùcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, jud. Dolj.
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SecvenĠa 2
x Un elev va citi cu voce tare cerinĠele, pentru ca, în momentul vizionării filmului, toĠi colegii
lui să fie atenĠi la aspectele menĠionate în fiúa de lucru.
SecvenĠa 3
x Elevii vizionează filmul Reciclarea deúeurilor (http://www.youtube.com/watch?v=XLa74jo2vJE)
Notă pentru profesori: dacă informaĠiile prezentate de elevi nu sunt corecte, se pot aduce
precizări úi completări suplimentare. Se pot utiliza úi două planúe (Fig. 1, Fig. 2) pentru o fixare mai
bună a acestor informaĠii.

Fig. 1. ÎnĠelegerea semnificaĠiei termenului „reciclare” – prelucrarea deúeurilor
pentru a fi refolosite (sursa imaginilor: http://www.google.ro)

Fig. 2. Argumentarea importanĠei procesului de reciclare a materialelor din gospodărie
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Activitatea 377
Problema: Ce înseamnă reciclarea?
Descrierea activităĠii: definirea termenului „reciclare” úi descrierea procesului de reciclare (sau
refolosire).
Materiale necesare: PET-uri, hârtie (reviste, ziare vechi), cartoane, zăpadă artificială, cutii de
lapte etc.
Sarcini de lucru:
Elevii vor avea ca sarcină de lucru realizarea unor obiecte din materiale reciclabile. Fiecare
grupă de elevi va crea un mic univers al copiilor, un oraú al lor, în care materialele reciclabile îúi vor
găsi o întrebuinĠare.

Notă pentru profesori: la finalizarea produselor/machetelor, elevii vor argumenta, sub
îndrumarea profesorului, importanĠa refolosirii anumitor materiale pentru protecĠia mediului.
Activitatea 478
Problema: Care sunt factorii poluanĠi în orizontul local? Ce rol are reciclarea în păstrarea unui
mediu curat.
Descrierea activităĠii: Se va realiza o aplicaĠie practică pe parcursul a două ore: o oră
observaĠii pe teren, o oră dezbatere. Elevii sunt împărĠiĠi în patru grupe. Fiecare grupă primeúte ca
sarcină de lucru să determine sursele de poluare de pe traseul stabilit úi să ofere soluĠii pentru
ameliorarea calităĠii mediului.
Sarcini de lucru :
grupa nr. 1 – identifică sursele de poluare ale aerului úi măsuri de remediere!
grupa nr. 2 – identifică sursele de poluare ale solului úi măsuri de remediere!
grupa nr. 3 – identifică sursele de poluare ale apei úi masuri de remediere!
grupa nr. 4 – identificarea modificărilor produse de om asupra vegetaĠiei úi faunei din zona
studiată!
După revenirea în sala de curs, fiecare grupă prezintă constatările în urma observaĠiilor făcute
pe teren úi propunerile privind măsurile pentru reducerea poluării.
Exemplul este dat pentru un sector din valea Someúului Mic.
Fiecare echipă va completa tabelul:

Activitate propusă de prof. Ciocan Elisabeta, ùcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, jud. Dolj.
78
Activitate propusă de prof. Carmen Pelea, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Cluj Napoca, jud. Cluj.
77
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Surse de poluare
centrale termice
gaze de eúapament
gaze industriale
zgomot ( poluare fonică )

Efecte
Ͳ poluarea aerului
Ͳ influenĠe asupra sănătăĠii
Ͳ stres, neatenĠie, nervozitate

Ͳ ape reziduale provenind de la
Ͳ poluarea apei
locuinĠe, industrie, spălătorii auto Ͳ moartea organismelor acvatice
Ͳ pet-uri, hărtii, sticle, textile,
Ͳ miros neplăcut
ambalaje utilizate în industria
alimentară

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ deúeuri menajere
Ͳ poluarea solului
Ͳ
Ͳ plastic, sticle, conserve, mucuri Ͳ resturi menajere în descompunere
de Ġigări
Ͳ agenĠi patogeni care pot duce la Ͳ
Ͳ fecale de la animalele plimbate in îmbolnăviri
parc
Ͳ
Ͳ
Ͳ înlocuirea vegetaĠiei naturale cu
specii de arbori ornamentali
Ͳ dispariĠia faunei specifice
pădurilor de foioase
Ͳ apariĠia insectelor dăunătoare
Ͳ înmultirea ciorilor în defavoarea
altor păsări
Ͳ ploi acide, reducerea oxigenului

Ͳ modificări produse asupra
vegetaĠiei úi faunei naturale
Ͳ înmulĠirea dăunătorilor
Ͳ moartea vegetaĠiei
Ͳ apariĠia unor boli

Ͳ
Ͳ
Ͳ

SoluĠii
filtre pentru reducerea emisiilor
poluante
maúini mai silenĠioase
extinderea spaĠiilor verzi în jurul
locuinĠelor
epurarea apelor menajere úi a
celor industriale
construcĠia mai multor praguri
de-a lungul râului, foarte
importante pentru oxigenarea
apei
locuri speciale pentru depozitarea
gunoaielor
mai multe coúuri pentru gunoi în
parcuri
educaĠia populaĠiei
amenzi pentru cei care nu
păstrează curăĠenia
plantarea de specii mai rezistente
úi cu creútere mai rapidă
protejarea impotriva dăunătorilor
protecĠia impotriva incendiilor

La final, elevii sunt rugaĠi să explice cum s-ar putea reduce cantitatea de deúeuri din orizontul
local dacă oamenii ar valorifica materialele reciclabile. Care ar fi impactul asupra componentelor
naturale ale mediului?
Elevii vor completa o fiúă de lucru:
x Din cele observate de voi pe teren, ce materiale pot fi reciclate?
.........................................................................................................................................................
x Cu pot fi folosite materialele reciclabile?
.........................................................................................................................................................
x Care este impactul reducerii cantităĠii de deúeuri asupra apelor, aerului, solului, plantelor,
animalelor úi oamenilor?
................................................................................................................................................................
În urma activităĠilor desfăúurate, elevii sunt capabili să precizeze efecte benefice ale reciclării
asupra mediului:
x Reciclarea reduce cantitatea de deúeuri ce trebuie depozitată în gropi de gunoi sau
incinerată;
x Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci;
x Energia pe care o recuperăm când reciclăm un pahar de sticlă poate alimenta un bec pentru
patru ore;
x Reciclarea reduce numărul de agenĠi poluanĠi din aer úi apă;
x Reciclarea reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin extragerea úi
prelucrarea minereurilor.
x Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale precum lemnul, apa úi minereurile
x Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, a biodiversităĠii úi previne
eroziunea solului.
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Activitatea 579
Problema: Care este impactul pe care apariĠia unui lac de acumulare il are asupra biodiversităĠii
(plante úi animale)?
Descrierea activităĠii: Completarea unei fiúe de lucru pentru a conútientiza modificările ce se
produc – în urma apariĠiei unui lac de acumulare – asupra plantelor úi animalelor dintr-o regiune
montană.
x Sarcini de lucru: Citeúte textul din tabel úi notează pe coloana din dreapta, fiecare paragraf,
cu semnul corespunzător, după cum urmează:
¥ dacă ceea ce ai citit confirmă un fapt pe care îl útiai sau credeai că îl útii;
– dacă informaĠiile din paragraf contrazic sau sunt diferite de ceea ce útiai;
+ dacă informaĠia pe care ai citit-o este nouă pentru tine;
? dacă informaĠia este neclară úi doreúti să útii mai mult despre subiectul respectiv.
Lacul de acumulare din spatele unui baraj se formează pe o fostă vale.
Biodiversitatea (numărul de plante úi animale) este mai mare după formarea unui lac de
acumulare pe un râu montan.
In lacul de acumulare apar noi specii de plante úi de peúti, care nu erau prezente înainte
de construirea barajului.
Animalele care obiúnuiau să se adape la râu nu o vor mai face acum, după apariĠia lacului
de acumulare.
Formarea unui lac de acumulare contribuie la dezvoltarea turismului.
Un flux turistic mai mare poate deranja animalele sălbatice.
Animalele sălbatice vor ocoli perimetrul lacului pentru că acolo turiútii fac foarte mult
zgomot.
Plantele adaptate vieĠii acvatice sunt diferite într-un lac faĠă de cele dintr-un râu.

Notă pentru profesori
Profesorul analizează răspunsurile date úi reia explicaĠiile pentru aspectele puĠin cunoscute sau
necunoscute.

6.3.4. HIDROSFERA – CARACTERISTICI GENERALE
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- rezervele de apă dulce de pe Glob,
- Soarele – sursă de energie pentru circuitul apei în natură,
- legătura de cauzalitate dintre activităĠile antropice úi poluarea apelor subterane,
- procesele care determină poluarea apelor subterane.
Activitatea 180
Problema: Care este structura procentuală a apei dulci la nivel global?
Descrierea activităĠii: Determinarea valorilor procentuale ale componentelor hidrosferei, prin
analiza unui grafic.
Sarcini de lucru
x AnalizaĠi graficul alăturat.
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x RăspundeĠi la următoarele întrebări:
1. Care este procentul apei sărate din volumul total
al apei de pe Pământ?
...............................................................
2. Care este procentul apei dulci din volumul total
al apei de pe Pământ?
.....................................................................
3. Din totalul apei dulci de pe Pământ, ce procent îl
reprezintă calotele de gheaĠă úi gheĠarii montani?
.....................................................................
4. Ce procent este alocat apei subterane
din totalul apei dulci de pe Pământ?
.....................................................................
5. Din totalul apei dulci de pe Pământ, ce procent este reprezentat de fluvii, râuri úi lacuri?
.....................................................................
Activitatea 281
Problema: Unde dispare apa atunci când o încălzim?
Descrierea activităĠii: Experimentarea evaporării
Materiale necesare: lampa cu ultraviolete, vase cu apă úi ventilator.
Sarcini de lucru
Un grup de elevi va aúeza lampa cu ultraviolete deasupra unui vas cu apă acoperit cu o folie
alimentară transparentă; ei vor observa cum apa se evaporă (apar picături de apă pe folie).
Un alt grup de elevi va pune ventilatorul (sau va sufla) deasupra celui de al doilea vas cu apă,
constatând ca aceasta nu se evaporă.
Elevii vor înĠelege care este sursa de energie pentru circuitul apei pe Terra.

Notă pentru profesori: În urma acestui experiment, elevii vor fi capabili să precizeze procesele
pe care le implică circuitul apei úi care este sursa de energie pentru acestea:
- evaporarea apei de la nivelul scoarĠei terestre;
- condensarea vaporilor de apă úi formarea norilor;
- revenirea apei pe suprafaĠa terestră sub formă de precipitaĠii.


81
Activitate propusă de prof. Paul Lucian, ùcoala generală „Lucian Blaga”, Baia Mare, jud. Maramureú.
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Activitatea 382
Problema: De ce scade nivelul apei dintr-un pahar vara, cand îl lăsăm la Soare?
Descrierea activităĠii: Identificarea energiei care pune în miúcare apa.
Materiale necesare: două pahare cu apă (umplute până la 3 cm de la baza de sus), riglă pentru
măsurarea nivelului apei în cele două pahare.
Sarcini de lucru
SecvenĠa 1 – unul dintre paharele (1) cu apă va fi lăsat la fereastra orientată spre sud, acoperit
la gură cu folie alimentară transparentă, iar celălalt (2) va fi pus pe o masă, la distanĠă de fereastră úi
fără folie.
SecvenĠa 2 – asteptăm o zi pentru observaĠii.
SecvenĠa 3 – După trecerea unei zile elevii vor completa fiúa de mai jos.
1. Care este nivelul apei în paharul 1? Dar în paharul 2, faĠă de săptămâna trecută?
2. Care este sursa de energie pentru reducerea nivelului apei în paharul 1?
3. Ce se observă pe folia de la paharul 1?
4. În ce stare de agregare a trecut apa pentru a ajunge pe folie?
5. Prin analogie cu fenomenul petrecut în pahar, descrieĠi un fenomen geografic similar.
Activitatea 483
Problema: Care sunt etapele circuitului apei în natură?
Descrierea activităĠii: Identificarea principalelor etape din circuitul apei în natură, prin
vizionarea unui film scurt (http://www.youtube.com/watch?v=v7c-MKQVK6M)
Materiale necesare: videoproiector
Sarcini de lucru:
SecvenĠa 1 – Care este prima etapă a circuitului apei ?
........................................................................................................................................................
SecvenĠa 2 – Cine asigură energia pentru aceste fenomen ?
........................................................................................................................................................
SecvenĠa 3 – Care este ultima etapă a circuitului apei?
........................................................................................................................................................
SecvenĠa 4 – ÎntocmiĠi un eseu geografic pe aproximativ 12 rânduri, în care să utilizaĠi
următorii termeni: oceane, lichidă, nori, frunze, bălĠi, evaporare, mări, lacuri, condensare, ape
freatice, sol, Soare, evapotranspiraĠie, precipitaĠii.
Notă pentru profesori: Elevii trebuie să descrie în limbaj geografic circuitul apei în natură.
Activitatea 584
Problema: Unde dispare apa atunci când o încălzim?
Descrierea problemei: Experimentarea evaporării în sala de clasă úi identificarea sursei de
energie în circuitul apei în natură.
Sarcini de lucru: Într-o sală de clasă, avînd ca materiale de lucru capace metalice, apă, o
spirtieră, burete, calorifer, geam.
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Activitate propusă de Mioara Clius
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Activitate propusă de prof. Mihai Manda, ùcoala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, cu
modificări realizate de Mioara Clius 
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Notă pentru profesori: Elevii vor avea de rezolvat anumite cerinĠe care se deduc în urma unor
experimente simple
SecvenĠa 1
Se umezesc ambele mâini, o mână se aúează deasupra unui calorifer cald, iar cealaltă nu. După
un timp se constată că mâna aflată deasupra caloriferului se usucă prima (apa s-a evaporat mai
repede deoarece a primit o cantitate de căldură mai mare).
SecvenĠa 2
Se úterge geamul clasei cu un burete umed. Acesta se află în bătaia razelor Soarelui. Se constată
că geamul s-a uscat după un timp (apa s-a evaporat datorită căldurii primite de la Soare).
SecvenĠa 3
Luăm două capace metalice pe care picurăm o cantitate identică de apă. Încălzim unul din
capace cu ajutorul unei spirtiere. Se observă că apa va dispărea mai repede de pe acest capac (apa
s-a evaporat mai repede deoarece a primit o cantitate de căldură mai mare).
În urma experimentelor se va răspunde la următoarele întrebări:
1. Ce s-a întâmplat cu apa în cele trei cazuri?
………………………………………………………………………………………………........
2. Care a fost sursa de energie în cele trei cazuri?
…………………………………………………………………………………………................
3. În urma celor trei experimente precizaĠi care este sursa de energie pentru evaporarea apei la
nivelul Planetei?
……………………………………………………………………………………………….........
Activitatea 685
Problema: Cum se poate experimenta infiltrarea substanĠelor poluante prin roci?
Descrierea activităĠii: Observarea modului în care o substanĠă poluantă poate pătrunde prin
stratul de roci până la apa subterană, printr-o activitate practică.
Materiale necesare: un bidon de plastic de 5 litri tăiat la partea superioară, nisip úi pietre, apă,
pahar din plastic, cerneală.
Sarcini de lucru:
x Bidonul tăiat se umple cu nisip úi pietricele. Se toarnă două
căni de apă, pentru a simula existenĠa apei subterane. Se amestecă
cerneală cu apă într-un pahar úi se toarnă în bidon pentru a
observa cum se infiltrează până la apa subterană.
x UrmăriĠi experimentul úi imaginaĠi-vă că apa albastră
reprezintă ploaia care a dizolvat îngrăúămintele úi pesticidele
utilizate în agricultură.
x AnticipaĠi cum se va modifica apa subterană de la baza
bidonului. ........................................................................................
.........................................................................................................
x Care este cauza pentru care apa poluată de la suprafaĠa
solului ajunge până la apa subterană?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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6.3.5. VREMEA ùI CLIMA
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- vremea (caracteristici ale parametrilor meteorologici într-un loc úi la un moment dat);
- legătura cauzală dintre deplasarea maselor de aer úi caracteristicile vremii:
- deplasarea maselor de aer într-o zonă de câmpie: caracteristici ale parametrilor meteorologici
într-un loc úi la un moment dat;
- vântul – miúcarea maselor de aer având caracteristici termice, de umiditate úi de presiune
diferite; deplasarea maselor de aer într-o zonă de câmpie – caracteristici;
- ploaia acidă – semnificaĠie ;
- citirea úi interpretarea unei schiĠe geografice în relaĠie cu procese úi fenomene geografice.
Activitatea 186
Problema: Cum se deplaseză masele de aer pe suprafaĠa a două regiuni având caracteristici
topografice diferite: una netedă úi alta cu un obstacol montan?
Descrierea problemei: Identificarea direcĠiei de deplasare a maselor de aer úi a comportamentului lor pe suprafaĠa celor două regiuni, prin metoda demonstraĠiei.
Materiale necesare: o aerotermă mică, o căsuĠă din plastic, un pomiúor din plastic, un flipchart,
confetti.
Sarcini de lucru
SecvenĠa 1: Elevii vor urmări cu atenĠie, sub îndrumarea directă a profesorului, cum se
deplasează masele de aer pe o suprafaĠă netedă (o câmpie de exemplu) úi vor înĠelege că masele de
aer îúi păstrează direcĠia de deplasare în linie dreaptă, nestingherit, fără a se abate de la traseul
iniĠial. (Profesorul va explica noĠiunea de „masă de aer” úi va exemplifica amintind masele de aer:
arctic úi antarctic, polar, tropical úi ecuatorial).

SecvenĠa 2: Elevii vor urmări úi cea de-a doua demonstraĠie – în care se interpune în calea
maselor de aer un obstacol montan/flipchart; ei vor putea sesiza/deduce cu uúurinĠă faptul că masele
de aer sunt obstrucĠionate în deplasarea lor de acest baraj orografic úi că, în funcĠie de înălĠimea
munĠilor, acestea fie sunt deviate, fie escaladează munĠii. (Profesorul va explica cu acest prilej
fenomenul de föehn).

86
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x RezolvaĠi fiúa de lucru următoare:
1. Ce este o masă de aer?
………………………………………………………………………………................................
2. Cum se deplasează masa de aer pe suprafaĠa unei regiuni netede úi întinse?
………………………………………………………………………………................................
3. Ce se întâmplă cu o masă de aer atunci când întâlneúte în calea sa un munte?
……………………………………………………………………………….................................
4. Ce se întâmplă în regiunea în care se află căsuĠa din prima imagine în cazul în care masa de
aer vine dinspre ocean?
……………………………………………………………………………….................................
5. Ce se întâmplă în regiunea în care se află căsuĠa din spatele obstacolului montan în cazul în
care masa de aer vine dinspre Polul Nord?
……………………………………………………………………………….................................
Activitatea 287
Problema: Cum se formează ploaia acidă?
Descrierea activităĠii: Identificarea elementelor care contribuie la formarea ploii acide prin
vizionarea unui film didactic.
Sarcini de lucru:
Se vizionează un film didactic, adresa http://youtu.be/NJ-WELuHYrs .
Se rezolvă fiúa de lucru:
1. Care sunt gazele responsabile de formarea ploii acide?
.........................................................................................................................................................
2. De unde provin gazele responsabile de formarea ploii acide?
.........................................................................................................................................................
3. Cum se numesc aceste gaze?
.........................................................................................................................................................
4. Unde ajung aceste gaze toxice?
.........................................................................................................................................................
5. Cu cine se combină aceste gaze, ducând în final la formarea ploii acide?
.........................................................................................................................................................
6. Cum se poate evita formarea ploii acide?
...............................................................................................................................................................
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Note pentru profesori
x Întrebările sunt date elevilor înainte de a începe vizionarea filmului pentru a úti ce informaĠii
să urmărească.
x Filmul se va opri în diverse momente pentru ca elevii să aibă timp să noteze răspunsurile la
întrebări.

Activitatea 388
Problema: Care sunt etapele formării ploii acide?
Descrierea activităĠii: Descoperirea etapelor procesului de formare a ploii acide, prin analiza
unei figuri.
Sarcini de lucru:
x ObservaĠi figura alăturată úi rezolvaĠi fiúa de lucru!

1. Care este denumirea combustibilului prin arderea căruia se formează ploaia acidă?
................................................................................................................................................................
2. Cum ajunge combustibilul să elibereze gazul care formează ploaia acidă?.......................................
3. În ce scop se utilizează acest combustibil?
................................................................................................................................................................
4. Cum se numeúte gazul care se degajă prin utilizarea acestui combustibil?
................................................................................................................................................................
5. Unde ajung substanĠele poluante rezultate din activităĠile industriale?
................................................................................................................................................................
6. Cu cine reacĠionează dioxidul de sulf în atmosferă pentru a forma ploaia acidă?
................................................................................................................................................................
7. Care este efectul ploii acide asupra vegetaĠiei?
................................................................................................................................................................
Notă pentru profesori
x Imaginile din schemă se află într-o ordine logică úi edificatoare pentru procesul formării
ploii acide.
x Dacă elevii au dificultăĠi în a răspunde la anumite întrebări, ei vor fi ghidaĠi prin întrebări
pentru aflarea răspunsurilor.


Activitate propusă de prof. FiruĠa Tacea úi prof. Bogdan Andronache 
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Activitatea 489
Problema: Cum se modifică starea vremii în trei zile succesive?
Descrierea activităĠii: Identifică legăturile dintre miúcarea maselor de aer úi schimbarea vremii
în orasul Iaúi.
Sarcină de lucru: Elevii urmăresc starea vremii în cele trei imagini úi buletinele meteorologice
timp de trei zile după care completează o fiúă de lucru.


Fig. 1


Fig.2


Fig.3

Fiúă de lucru
Completează următorul tabel folosind hârĠile din figurile 1, 2, 3 úi propriile tale observaĠii!
STAREA VREMII IN ORASUL IAùI
Data
Grad de
Temperatura
nebulozitate*
maximă a zilei

Cantitate de
precipitaĠii *

DirecĠia de
deplasare a
masei de aer

28.VIII.2012
29.VIII.2012
30.VIII.2012
Notă pentru profesori: li se va prezenta elevilor úi o scară de valori pentru eficientizarea
informaĠiei.
Scara de valori:
Elementul analizat
Nebulozitate
Cantitate precipiĠatii

Scara valorică
ridicată
medie scazută
ridicată
medie scazută

Pe baza imaginilor din figurile 1 úi 2, analizează comparativ starea vremii din localităĠile Baia
Mare úi Suceava în zilele de 28, respectiv 29 august 2012, apoi răspunde la următoarele întrebări:
1. Cum se modifică temperatura aerului în cele două oraúe?
2. Cum se modifică cantitatea de precipitaĠii în cele două oraúe?
3. Identifică proprietăĠile masei de aer care a afectat cele două oraúe.


Activitate propusă de prof. Cristina Letos, ùcoala nr. 5 Piatra NeamĠ, jud. NeamĠ.
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6.3.6. CONSERVAREA BIOSFEREI
În acest capitol prezentăm exemple de activităĠi direct relaĠionate cu identificarea efectelor
pozitive ale reciclării asupra mediului.
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- funcĠiile pădurii
Activitatea 190
Problema: Care sunt funcĠiile pădurilor?
Descrierea problemei: Elevii vor înĠelege care este rolul pădurilor în menĠinerea echilibrului
planetei, în reglarea volumului de oxigen din atmosferă úi în stabilitatea geosistemelor
Sarcini de lucru: Se va urmări filmul de la adresa web
http://www.youtube.com/watch?v=gdeBW_Z-6ug úi va fi rezolvată următoarea fiúă de lucru:
Care este rolul pădurilor în menĠinerea echilibrului compoziĠiei atmosferei?
........................................................................................................................................................
Care este rolul pădurilor în stabilitatea nivelurilor úi debitelor râurilor?
........................................................................................................................................................
Cum este utilizat lemnul pădurilor?
.........................................................................................................................................................
Care sunt acĠiunile oamenilor pentru a restabili echilibrul suprafeĠe împădurite/suprafeĠe
despădurite?
.........................................................................................................................................................
Activitatea 291
Problema: Nisipul poate fi miúcat de către vânt?
Descrierea activităĠii: Descoperirea modului de acĠiune a vântului asupra dunelor de nisip în
diferite situaĠii: dune de nisip fără vegetaĠie, dune de nisip fixate cu vegetaĠie.
Sarcini de lucru
x Necesarul de materiale: un aparat pentru uscat părul (foehn), o tavă (de la aragaz), o cutie de
scobitori úi nisip (uscat).
x Simularea acĠiunii vântului asupra dunelor de nisip fără vegetaĠie.
Nisipul va fi pus în tavă; cu ajutorul aparatului de uscat pe care îl vom îndrepta spre nisipul din
tavă, vom simula modul în care vântul poate deplasa nisipul dintr-un loc în altul. Vom accesa trepte
diferite de viteză, pentru ca elevii să înĠeleagă cât mai bine rolul vitezei vântului în producerea
fenomenului.
x Simularea acĠiunii vântului asupra dunelor de nisip fixate cu vegetaĠie.
Pentru ca elevii să înĠeleagă rolul vegetaĠiei (în special al copacilor) în fixarea dunelor de
nisip, vom „planta” în tava cu nisip scobitori. Pentru demonstrarea importanĠei úi rolului vegetaĠiei
în fixarea dunelor de nisip vom „planta” în tava cu nisip scobitori tot mai dense apoi vom repeta
experimentul cu aparatul de uscat părul.
Notă pentru profesori:
x Elevii vor păstra distanĠa potrivită faĠă de zona amenajată pentru experiment, pentru a nu se
murdări sau accidenta.

Activitate propusă de prof. Mioara Clius.
91
 Activitate propusă de prof. HoraĠiu Popa Buta , Cluj Napoca, jud. Cluj, cu modificări realizate de Mioara
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90

456

x

Profesorul va ghida concluziile elevilor în direcĠia înĠelegerii mecanismului deplasării
dunelor de nisip din spaĠiile neprotejate de vegetaĠie, precum úi a importanĠei vegetaĠiei în
fixarea acestora.

Activitatea 392
Problema: Coronamentul arborilor protejează solul împotriva eroziunii?
Descrierea activităĠii: Descoperirea modului de acĠiune a coroanei copacilor (crengi úi frunze)
pentru prevenirea eroziunii.
Sarcini de lucru
x Necesarul de materiale: o tavă cu nisip, o stropitoare, apă, un ghiveci de flori cu frunze (nu
cactuúi).
Vizualizarea impactului picăturilor de apă asupra solului neprotejat de vegetaĠie.
Pentru a observa modul în care picătura de apă „dislocă” particulele de nisip, vom turna apă cu
stropitoarea pe nisipul din tavă. Se pot stabili următoarele consecinĠe:
x dislocarea particulelor de nisip úi repoziĠionarea acestora;
x deplasarea particulelor de nisip sub acĠiunea apei care începe să se scurgă.
Vizualizarea impactului picăturilor de apă asupra solului protejat de vegetaĠie.
Reluăm experimentul anterior, de data aceasta turnăm apă din stropitoare peste ghiveciul de
flori pentru a observa rolul frunzelor în protejarea solului.
Concluzia experimentului: elevii vor înĠelege acĠiunea apei asupra nisipului neprotejat de
vegetaĠie, prin comparaĠie cu ghiveciul de flori.
Notă pentru profesori
x Elevii vor păstra distanĠa potrivită faĠă de zona amenajată pentru experiment, pentru a nu se
murdări.
x Profesorul poate repeta experimentul sau poate cere elevilor să experimenteze; profesorul
poate alege ghivece cu diferite mărimi sau densităĠi ale frunzelor tocmai pentru a scoate în evidenĠă
importanĠa acestora (ca úi coronament) în reducerea eroziunii solului.
6.3.7. RELIEFUL – CARACTERISTICI GENERALE
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- agent fizic vs. proces fizic
- agent chimic vs. proces chimic
- eroziunea: caracteristicile procesului – durată úi intensitate
Activitatea 193
Problema: Care sunt agenĠii fizici ce acĠionează în geosistemul Terra?
Descrierea activităĠii: Elevii vor viziona filmul http://www.youtube.com/ watch?v=
5FooHD0atuc úi vor completa o fiúă de observaĠii care are drept scop identificarea agenĠilor úi a
proceselor fizice ce acĠionează în patru din înveliúurile Pământului.
Sarcini de lucru:
După ce aĠi vizionat filmul de la adresa de mai sus, completaĠi următoarea fiúă de observaĠii:
Care sunt cele patru geosfere descrise în filmul pe care l-aĠi vizionat?
........................................................................................................................................................
Ce procese úi agenĠi acĠionează în litosferă?
........................................................................................................................................................
Ce procese úi agenĠi acĠionează în atmosferă?
.........................................................................................................................................................
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Ce procese úi agenĠi acĠionează în hidrosferă?
.........................................................................................................................................................
Ce procese úi agenĠi acĠionează în litosferă ?
.........................................................................................................................................................
Procesele fizice se desfăúoară în perioade scurte de timp?
.........................................................................................................................................................
Activitatea 294
Problema: De ce se sparg rocile sub influenĠa diferenĠelor de temperatură?
Descrierea activităĠii: Identificarea influenĠei schimbării de temperatură asupra rocilor prin
observarea unei figuri.
Sarcini de lucru
x ObservaĠi schimbările la care este supusă o rocă sub influenĠa schimbărilor de temperatură, întro zonă deúertică.

x CompletaĠi, cu termenii potriviĠi, spaĠiile lacunare din textul de mai jos. UtilizaĠi următorii
termeni: diversă, 00 C, se contractă, 450 C, volumul, se dilată, fisurile.
„În zonele deúertice ziua temperaturile ating …. , iar noaptea coboară până la ….. Din cauza
variaĠiei de temperatură, noaptea pietrele …., iar ziua ….. Ele îúi modifică …. în ritm diurn. Din
această cauză ….existente se măresc úi determină fărâmiĠarea rocilor. Cu cât rocile au o alcătuire
mai …., cu atât dezagregarea prin diferenĠe de temperatură are efecte mai puternice”.
Notă pentru profesori:
x ToĠi cei úapte termeni se utilizează, o singură dată.
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Activitatea 395
Problema: De ce crapă rocile în urma acĠiunii fenomenului de îngheĠ-dezgheĠ?
Descrierea activităĠii: Identificarea influenĠei îngheĠ-dezgheĠului asupra rocilor, prin observarea unei figuri.
Sarcini de lucru
x ObservaĠi acĠiunea apei îngheĠate asupra unei crăpături dintr-o rocă.

x RezolvaĠi fiúa de lucru:
1. Ce temperatură trebuie să aibă apa pentru a trece în stare solidă?
.........................................................................................................................................................
2. Ce se întâmplă cu volumul apei la trecerea în stare solidă?
.........................................................................................................................................................
3. Ce se întâmplă cu fisura din rocă atunci când apa îngheaĠă?
.........................................................................................................................................................
4. Ce se întâmplă cu o rocă supusă frecvent procesului de îngheĠ–dezgheĠ?
........................................................................................................................................................
5. Care sunt regiunile de pe Glob în care clima permite variaĠii termice în jurul valorii de 00 C?
........................................................................................................................................................
Notă pentru profesori:
x Pentru a fi identificate regiunile în care clima permite variaĠii termice în jurul valorii de 00 C
se va utiliza o hartă a lumii úi o hartă a României.
x Elevii vor fi îndrumaĠi să deseneze cum va arăta roca din figură după mai multe cicluri de
îngheĠ-dezgheĠ.

6.3.8. RESURSELE NATURALE
Greúeli tipice vizate de aceste activităĠi
- resurse neregenerabile vs. resurse regenerabile
- principii de decelare a tipurilor de resurse
Activitatea 1 96
Problema: Petrolul este o resursă regenerabilă sau neregenerabilă?
Descrierea activităĠii
Elevii urmăresc un film documentar despre epuizarea resurselor de petrol pană în jurul anului 2050.
Elevii sunt împărĠiĠi în patru grupe, în functie de părerea pe care o au despre această situatie.
Astfel sunt constituite grupele, fiecare având 6 elevi.
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Materiale necesare: manualul, atlasul geografic, harta resurselor naturale úi activităĠtile
economice, prezentare power point.
Sarcini de lucru: Elevii din fiecare grupă discută úi formulează opinii conforme cu rolul pe
care úi l-au ales.
Conservatorii: susĠin ideea conform căreia rezervele de petrol nu se vor epuiza, deoarece se
descoperă noi si noi zăcăminte, astfel încât acestea vor putea acoperi necesarul de consum.
Rezervele probabile sunt de două ori mai mari decât rezervele certe, iar la asta se adaugă
descoperirea de noi rezerve mai ales în zonele submerse. Nimic din situaĠia actuală nu se va
schimba, totul va rămâne la fel.
ExuberanĠii: sugerează faptul că rezervele de petrol nu se termină în jurul anului 2050, iar aúa
numita „criză a petrolului” este doar o născocire a Ġărilor producătoare de petrol pentru a creúte
artificial preĠul acestuia. Aúadar ei susĠin o falsă informare a publicului de către cei care au interese
economice úi politice.
Pesimiútii: rezervele de petrol se vor termina mai repede decăt se preconizează, deoarece
producĠia anuală este în continuă creútere, iar rezervele probabile nu sunt suficiente úi sunt foarte
greu de exploatat. Poate chiar în următorii 20 de ani omenirea va rămâne fără petrol sau doar Ġările
foarte bogate vor putea să úi-l procure.Va fi un dezastru economic úi politic, se va schimba ierarhia
mondială a statelor care vor deĠine puterea.
Optimiútii: susĠin faptul că rezervele de petrol vor putea acoperi necesarul de consum,
deoarece în prezent sunt folosite pe scară tot mai largă resursele alternative, fapt ce determină o
reducere a presiunii asupra utilizării resurselor de petrol.
Concluzionarea activităĠii: petrolul este o resursă epuizabilă, însă gestionarea „crizei”
acestuia rămâne un subiect deschis mai multor interpretări.
Notă pentru profesori: Dezbaterile vor fi moderate de către profesori pentru a se urmări
finalităĠile învăĠării.
Activitatea 297
Problema: Care sunt resursele epuizabile?
Descrierea activităĠii: Elevii vor urmări site-ul http://www.worldometers.info/ úi vor rezolva o
fiúă de lucru.
Sarcini de lucru:completarea unei fiúe de lucru care îi va ajuta pe elevi să identifice resursele
neregenerabile.
Fiúă de lucru:
Care este suprafaĠa de pădure defriúată în acest an?
……………………………………………………………………………………………………
Câte zile mai sunt până la epuizarea resuselor de petrol?
…………………………………………………………………………………………………….
Ce cantitate de petrol a fost exploatată azi?
…………………………………………………………………………………………………….
Activitatea 398
Problema: Cum erodează un râu rocile?
Descrierea activităĠii: Observarea procesului prin care un râu erodează rocile, prin vizionarea
unui film úi prin analiza unei figuri.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=jHNi7b6tH8Y&feature=related úi
vizionaĠi filmul. ObservaĠi úi imaginea alăturată.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
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1. Care este agentul care produce eroziunea?
.........................................................................
2. Care este locul de origine al materialelor de pe fundul
albiei?
........................................................................
3. Care este motivul pentru care materialele mai grosiere se
află la bază, iar cele mai fine în suspensie?
.......................................................................
4. Ce se întâmplă, în timp, cu dimensiunile fragmentelor de
rocă mai grosiere cărate de râu?
......................................................................
Notă pentru profesori
x Întrebările sunt date elevilor înainte de a începe vizionarea filmului, pentru a úti ce
informaĠii să urmărească.
x După verificarea răspunsurilor, profesorul reia vizionarea filmului, insistând asupra
secvenĠelor edificatoare pentru eventualele întrebări nerezolvate.
x Activitatea poate fi folosită úi pentru demonstrarea eroziunii (proces) exercitată de apă
(agent)
Activitatea 499
Problema: Cum sunt distruse rocile de valurile mării?
Descrierea activităĠii: Observarea proceselor de eroziune marină, prin vizionarea unui film úi
prin analiza unei figuri.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=zUh3WeilFN4 úi vizionaĠi filmul.
ObservaĠi úi imaginea alăturată.
x RăspundeĠi la următoarele întrebări:
1. Unde se manifestă eroziunea marină?
........................................................................................
2. Care este agentul responsabil pentru sfărâmarea rocilor?
........................................................................................
3. DescrieĠi cum se produce eroziunea unei faleze.
.........................................................................................
4. Ce se întâmplă cu rocile din faleză?
.........................................................................................
5. AnticipaĠi ce se va întâmpla peste 500 de ani cu stânca
desprinsă din faleză, din imaginea alăturată.
..........................................................................................
Notă pentru profesori
x Activitatea poate fi folosită úi pentru demonstrarea eroziunii litorale (proces) exercitată de
valuri (agent)
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Activitatea 5100
Problema: Cum macină vântul rocile?
Descrierea activităĠii: Descoperirea mecanismului prin care vântul macină rocile, în urma
vizionării unui film.
Sarcini de lucru
x NavigaĠi la adresa http://www.youtube.com/watch?v=PQmon7Rj6ns úi vizionaĠi filmul.
x RezolvaĠi următoarea fiúă de lucru:
1. Prin ce procese sunt desprinse particulele de rocă?
.............................................................................................
2. Cum sunt deplasate de către vânt particulele cele mai fine?
.............................................................................................
3. Cum sunt deplasate particulele mijlocii ca dimensiune?
.............................................................................................
4. Cum sunt deplasate cele mai grosiere particule?
.............................................................................................
5. AnticipaĠi ce se întâmplă, în timp, cu dimensiunile particulelor mai grosiere transportate de
vânt.
..............................................................................................
6. NumiĠi o formă de relief care se formează din nisipul transportat de vânt.
..............................................................................................
Notă pentru profesori
x Întrebările sunt date elevilor înainte de a începe vizionarea filmului pentru a úti ce informaĠii
să urmărească.
x După verificarea răspunsurilor, profesorul reia vizionarea filmului insistând asupra
secvenĠelor edificatoare pentru eventualele întrebări nerezolvate.
x Activitatea poate fi folosită úi pentru demonstrarea coraziunii sau deflaĠiei (procese)
exercitate de vânt (agent)
Activitatea 6101
Problema: Cum macină gheaĠa rocile?
Descrierea activităĠii: Observarea procesului de eroziune a gheĠii, prin analiza unei figuri.
Sarcini de lucru
x AnalizaĠi figura de mai jos, care prezintă o secĠiune transversală printr-o limbă de gheĠar.
x RezolvaĠi fiúa de lucru următoare:
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FIùĂ DE LUCRU
1. Care este agentul responsabil pentru măcinarea rocilor?
........................................................................................................................................................
2. Care este treapta de relief în care se manifestă eroziunea gheĠarilor?
……………………………………………………………............................................................
3. De unde provin materialele transportate de masa de gheaĠă?
………………………………………….........................................................................................
4. Care este relaĠia dintre viteza gheĠarului úi forĠa lui de erodare?
.........................................................................................................................................................
5. Care este relaĠia dintre grosimea masei de gheaĠă úi forĠa de eroziune a gheĠarului?
.........................................................................................................................................................
6. Care este relaĠia dintre duritatea rocii úi forĠa de eroziune a gheĠarului?
.........................................................................................................................................................
7. Ce se întâmplă, în timp, cu dimensiunile úi cu forma materialelor transportate de gheĠar?
.........................................................................................................................................................
Notă pentru profesori
x Activitatea poate fi folosită úi pentru demonstrarea eroziunii glaciare – exaraĠie (proces)
exercitată de gheaĠă (agent).
Activitatea 7102
Problema: Cum sfărâmă rădăcinile copacilor rocile?
Descrierea activităĠii: Descoperirea procesului prin care rădăcinile copacilor sfărâmă rocile
prin analiza unei imagini.
Sarcini de lucru:
x AnalizaĠi imaginea de mai jos, care ilustrează rădăcinile unui copac într-un strat de rocă.
x ExplicaĠi ce se întâmplă cu rocile, pe măsură ce rădăcina creúte vizibil în dimensiuni.

Notă pentru profesori
x Profesorul, pe baza imaginii, îi va ghida pe elevi să descopere faptul că acest proces se
desfăúoară mai mult în zonele montane unde solul este foarte subĠire.
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6.3.9. AGRICULTURA
Greúeli tipice vizate de această activitate
- citirea úi interpretarea datelor sintetice
- realizarea unor analize statistice
- extragerea informaĠiei din tabele
.
Activitatea 1103
Problema: Ce relaĠie există între cantitatea de apă din irigaĠii úi cantitatea de precipitaĠii pentru
culturile de cereale?
Descrierea activităĠii: Elevii vor interpreta un úir de date statistice úi vor decela care este
optimul hidric pentru o cultură de cereale.
Sarcină de lucru: urmăriĠi datele din tabelul de mai jos úi identificaĠi intervalul de optim hidric
pentru o cultură de cereale.
Luna
Cantitatea
de apă din
precipitaĠii
(l/mp)
Cantitatea
de apă din
irigaĠii
(l/mp)

I
45

II
40

III
50

IV
55

V
70

VI
80

VII
82

VIII
30

IX
35

X
20

XI
25

-

-

-

10

80

70

68

120

10

-

-

PrecizaĠi!
Care este perioada în care o cultură de cereale are nevoie de suplimentarea cantităĠii de apă
(irigaĠii)?
.........................................................................................................................................................
Care este optimul hidric pentru o cultură cerealieră?
.........................................................................................................................................................
În ce lună este recoltată cultura cerealieră?
.........................................................................................................................................................
Notă pentru profesori: răspunsurile elevilor vor necesita explicaĠii legate de optimul hidric,
regim hidric în sol, climat etc.
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Profesorii care au contribuit la elaborarea
de activităĠi de învăĠare sunt:
BIOLOGIE
1. Dan Alina Claudia, Liceul Tehnologic „Petru Maior”, Reghin, jud. Mureú
2. Maior AncuĠa, ùcoala Gimnazială „Augustin Maior”, Reghin, jud. Mureú
3. Bălan Ana Maria, Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, Prundu Bârgăului, jud. BistriĠa Năsăud
4. Oros Maria, ùcoala Gimnazială nr. 9, Borúa, jud. Maramureú
5. Roúan Maria, ùcoala Gimnazială nr. 1, Ip-Zauan, jud. Sălaj
6. Nechifor Mariana, ùcoala Gimnazială „Antonie Mureúan”, Bira, jud. NeamĠ
7. Maftei Roxana, Liceul Teoretic „Miron Costin”, Paúcani, jud. Iaúi
8. Popescu Mariana, ùcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra NeamĠ, jud. NeamĠ
9. Acsinte Gabi Constantin, ùcoala Gimnazială „Constantin Erbiceanu”, Erbiceni, jud. Iaúi
10. Sandu NeluĠa, ùcoala Gimnazială Cislău, jud. Buzău
11. Călin Nicoleta, ùcoala Gimnazială „George Bacovia”, Bucureúti
12. Constantinescu Simona, ùcoala Gimanzială nr. 40, Bucureúti
13. Iancu Tania, ùcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Feteèti, jud. IalomiĠa
14. Sîrbu Monica, ùcoala Gimnazială nr. 1, Copălău, jud. Iaúi
15. Stanciu Florin, ùcoala Gimnaziala nr. 7, Alexandria, jud. Teleorman
16. ùandru Tatiana, ùcoala Gimnazială „Ion Irimescu”, Fălticeni, jud. Iaúi
17. Ardelean Amalia, gcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, jud. Maramureè
18. Daúu Maria, gcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, jud. Dolj
19. David Andreea, gcoala Gimnazială „Eftimie Murgu”, Lugoj, jud. Timiè
20. Munteanu Maria Felicia, fcoala Gimnazială nr.19 „Avram Iancu”, Timiúoara, jud. Timiú
21. Roman Anamaria, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, Gherla, jud. Cluj
22. Scurt Mihaela Felicia, fcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Cluj-Napoca, jud. Cluj
23. Turcu Ana, Liceul Teoretic „Pavel Dan”, Câmpia Turzii, jud. Cluj
24. Diaconescu Adriana, fcoala Generală Alimpeúti, jud. Gorj
CHIMIE
1. Manolache Roxana, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Botoúani, jud. Botoúani
2. Gândac Daniela, gcoala Gimnazială nr.27, Bucureúti
3. Cherciu Elena, gcoala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu”,Titu, jud. Dâmboviìa
4. Băbălău Lăcrimioara, Liceul Tehnologic „Petru Maior”, Reghin, jud. Mureè
5. Moldovan Daniela, Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, Prundu Bîrgăului, jud. Bistriìa Năsăud
6. Turculeì Violeta, gcoala Gimnazială Negrileèti, jud. Galaìi
7. gtefan Aurora Veronica, gcoala Gimnazială nr.37, Constanìa, jud. ConstanĠa
8. Gornea Olivia, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Botoèani, jud. Botoúani
9. Donici Manuela, gcoala Gimnazială nr.13, Braèov, jud. Braúov
10. Balaèa Doina, gcoala Gimnazială cu cls. I-VIII nr. 43 „Ferdinand”, Constanìa
11. Popa Zsofi Erzsebet, ùcoala Gimnazială „Augustin Maior”, Reghin, jud. Mureè
12. Bita Nicoleta, gcoala Gimnazială nr. 2, Hunedoara, jud. Hunedoara
13. Cuìui Camelia, gcoala nr. 9, Suceava, jud. Suceava
14. Lupu Mihaela, gcoala Gimnazială nr. 1, Gorbăneèti, jud Botoèani
15. Popa Tudorel, gcoala Gimnazială „Sf. Stelian”, Umbrăreèti, jud. Galaìi
16. UcraineĠ Daniela, ùcoala ùendreúti, Motoúeni, jud. Bacău
17. Radu Claudia, gcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău, jud. Sălaj
18. Popescu SteluĠa, ùcoala Gimnazială „Nanu Muscel”, Câmpulung Muscel, jud. Argeú
19. Mateescu Adela, ùcoala Gimnazială „G. Bacovia”, Bucureúti
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FIZICĂ
1. Sibechi Marilena, ùcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Suceava, jud.Suceava
2. Bălibanu Dana Elisabeta, gcoala Gimnazială „Radu Selejan” (gcoala 17), Sibiu, jud. Sibiu
3. Ioniìă Ioana, Colegiul NaĠional „FraĠii Buzeúti”, Craiova, jud. Dolj
4. Iacob Liliana, ùcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Brăila, jud. Brăila
5. Botoè Carmen, gcoala Gimnazială „Andrei gaguna”, Deva, jud. Hunedoara
GEOGRAFIE
1. Petrici Spomenca, gcoala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu”, Timièoara, jud. Timiè
2. Deszi Cristina, gcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Cluj-Napoca, jud. Cluj
3. Matei Gheorghe, gcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, Constanìa, jud. Constanìa
4. Ciocan Elisabeta, gcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, jud. Dolj
5. Ene Cătălina, gcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu”, Medgidia, jud. Constanìa
6. gerbănescu Darius Vasile, gcoala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu”, Titu, jud. Dâmboviìa
7. Manda Mihai, gcoala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
8. Bilic Mariana,gcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Brăila, jud. Brăila
9. Bunica Iuliana Maria, gcoala Gimnazială nr. 3, Stoeneèti, jud. Giurgiu
10. Pelea Carmen, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca, jud. Cluj
11. Paul Lucian, gcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Baia Mare, jud. Maramureè
12. ftefan Camelia, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”, Constanìa, jud. Constanìa
13. Letos Cristina, gcoala Gimnazială nr. 5, Piatra NeamìǡǤNeamì
14. Barna Teodora Livia, ùcoala Gimnazială ,,Emil RacoviĠă”, Gârda de Sus, jud. Alba
15. Gherghin Mihaela, ùcoala Gimnazială „Daia Română”, jud. Alba
16. Kiss Alexandru, Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej, jud. Cluj
17. Sturza Adela, ùcoala Gimnazială Aghireúu-Fabrici, jud. Cluj
18. Vincze Csilla-Maria, Liceul Teoretic „Báthory István” Cluj-Napoca, jud. Cluj
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