
Studiu privind predarea Ştiinţelor naturii în ciclul primar 
 

Prof. Bindea Rodovica  
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, Maieru , Bistriţa-Năsăud 

 
 

Reforma învăţământului, în etapa actuală, reprezintă îmbunătăţirea calităţii 
procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărei discipline şcolare, astfel că, procesul de 
predare-învăţare să se transforme într-un proces de învăţare, sub “bagheta magică” a 
cadrului didactic. A şti înseamnă a fi capabil să utilizezi ceea ce ai învăţat. (Naumescu A., 
Chereji- Mach, 2002, p.4) 
          Creşterea continuă a volumului de informaţie şi utilizarea tehnologiilor moderne 
necesită acumularea şi înţelegerea unui număr tot mai mare de cunoştinţe şi de informaţii, de 
către tot mai mulţi oameni. Tehnicile moderne de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie să 
aibă un anumit grad de interactivitate cu subiectul uman şi să transmită informaţia pe mai 
multe canale (text, sunet şi imagini) într-o manieră asociată. Forma nu trebuie să fie excesiv 
de variată,  dar  suficient  de  adaptată  conţinutului,  pentru  a  transmite  ideile  cât  mai  
firesc. 
           Pedagogii au dezbătut multă vreme problema însuşirii de informaţii, diferită de 
dobândirea cunoştinţelor practice şi conceptuale. Adepţii tezei conform căreia informaţiile sunt 
cele mai importante cred că, odată învăţate în mod adecvat, acestea îi pregătesc optim pe elevi 
pentru viaţa socială. Cei ce consideră experienţa practică şi conceptele drept esenţiale, îşi 
argumentează poziţia prin faptul că informaţia în sine nu este suficientă. Mai degrabă, afirmă ei, 
cunoştinţele au valoare numai cînd sunt utile şi nu pot fi utile decât dacă sunt înţelese în termeni 
conceptuali, fiind aplicate creativ şi critic. 
           Nimeni nu contestă faptul că informaţiile sunt importante. Pentru a face faţă exigenţelor 
cotidiene trebuie să ştim foarte multe lucruri. Însă, pe măsură ce societăţile se schimbă tot mai 
rapid, ideea că există un volum de cunoştinţe care îi vor pregăti pe elevi pentru viitor se bucură 
de tot mai puţină susţinere. Dificultatea în descrierea unei asemenea “colecţii de înţelepciune” 
devine vizibilă atunci când realizăm că 100% din ceea ce ştim astăzi constituie doar 10-15% din 
ceea ce se va cunoaşte peste 15 ani. Mai mult, această bază de cunoştinţe în extensiune va deveni 
tot mai accesibilă publicului larg. Prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, şcolile 
devin centre cu acces la informaţia de ultimă oră de pe întregul glob pământesc. (Temple C., 
Steele J. L., Meredith K. S., 1998, p. 5) 
           Ştiinţa contemporană nu poate fi concepută în afara experimentului provocat pe scară 
largă şi intensiv ca instrument de bază al tehnicilor moderne. Învăţare prin experimentare 
este de tip inductiv, centrată pe cel care învaţă şi orientată spre activitate. Efectuarea 
experienţelor şi experimentelorcapătă o importanţă tot mai mare, iar formarea spiritului 
experimental la elevi devine o sarcină esenţială.  
 Adesea noţiunea de experiment este sinonimizată cu cea de experienţă, iar metoda 
experimentală este considerată echivalată cu metoda lucrării în laborator. Experienţa 
reprezintă verificarea practică a unei legi sau a unei formule prin declanşarea fenomenelor în 
laborator. 
 Experimentul reprezintă producerea sau modificarea intenţionată a unui fenomen 
sau proces în scopul studierii acestuia. Experimentul ştiinţific cercetează cauzele, procesele, 
fenomenele, acolo unde apar ele, mod în care se reduce la minimum influenţa perturbatoare 
a conexiunilor întâmplătoare. 
           Combinând experienţa cu acţiunea, metodele experimentale accentuează caracterul 
aplicativ al predării, favorizează realizarea unei mai strânse legături a teoriei cu practica. A 
experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi de a practica  ei însăşi un 



anumit gen de operaţii cu scopul de a observa, a studia, a dovedi, a verifica, a măsura 
rezultatele. 
           Învăţarea experimentală nu presupune doar mânuirea unor instrumente sau punerea 
în funcţiune a unei aparaturi speciale, ci presupune o intervenţie activă din partea elevilor 
pentru a modifica condiţiile de manifestare a obiectelor şi fenomenelor supuse studiului şi 
pentru a ajunge la descoperirea unor date noi, a adevărurilor propuse în lecţie. 
           Multe din schimbările intervenite în activităţile întreprinse de profesori reflectă pur şi 
simplu schimbările în ceea ce vor face elevii. Un bun exemplu este stimulează motivaţia 
elevilor pentru realizarea experimentului . 
           Va trebui să lucrăm cu elevii noştri pentru ai sprijinii în formularea problemei şi 
organizarea programelor de studiu astfel încât să fie capabili să realizeze tot ceea ce-și 
doresc într-o perioadă de timp rezonabilă. Munca profesorului constă mai degrabă în 
organizarea situaţiilor de învăţare decât în predare. 
           Munca la clasă trebuie proiectată şi desfăşurată astfel încât să genereze un climat de 
încredere care să determine în rândul elevilor rezolvarea eficientă a problemelor în urma 
investigaţiei temeinice a dezbaterilor autentice şi a găsirii răspunsului adecvat. Consecutiv cu 
obişnuirea elevilor de a lucra în acest mod, aceştia vor dobândi deprinderi valoroase de gândire 
critică şi de învăţare eficientă şi autentică. (Naumescu A., 2003, p.63). 
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