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Rezumat. Studiul de faţă prezintă rezultatele unei investigaţii realizate asupra unui lot de 27 
studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, dintre care 18 cadre didactice şi 9 
studenţi. Rezultatele obţinute arată că subiecţii valorizează rolul observaţiei experimentale în 
însuşirea cunoaşterii ştiinţifice. De asemenea, rezultatele confirmă faptul că, în ciuda folosirii 
ambigue a denumirii „experiment”, în loc de „observaţie sistematică”, 13 subiecţi cunosc diferenţa 
dintre experiment şi observaţie sistematică. Majoritatea acestora arată însă că nu folosesc 
experimentul ştiinţific în activitatea didactică. În încheie sunt formulate un set de recomandări 
adresate conceptorilor de curriculum şi Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic 
pentru revizuirea curriculum-ului învăţământului preşcolar. 

Cuvinte cheie. observaţia experimentală (orientată / neorientată, pasivă / provocată, empirică / 
sistematică); experiment (ştiinţific, didactic); chestionar. 

Abstract. Our study discus the results of the pedagogical experiment done with 27 students of the 
Psychology and Education Sciences faculty of Babeş-Bolyai University, among them 18 preschool 
or primary school teachers and 9 students. The results show that: the subjects know the value of 
the experimental observation; among them, a number of 13 students can discriminate between 
“scientific experiment” and “systematic (experimental) observation”, despite the ambiguous use of 
the nomenclature; with some exceptions, they do not use or do not use properly the scientific 
experiment in their didactic activity. We suggest some recommendation to the curriculum 
managers and Teacher Training Institutions to revise the preschool curriculum. 

Key-words. experimental observation (guided / non-guided, passive / aroused, empirically / 
systematically ); experiment (scientific, didactic); test. 

 

 

Activităţile experimentale în studiul disciplinelor Cunoaşterea Mediului şi Ştiinţele 
Naturii 
În practica didactică predomină două mari categorii de activităţi experimentale. 

• dirijate de profesor (direct – în cazul activităţile frontale şi indirect, prin intermediul fişei – în cazul 
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activităţilor de muncă individuală şi în grup); 

• centrate pe elev, cu profesorul în rol de observator al activităţii elevului şi asistent. În aceste cazuri 
activitatea experimentală cade în sarcina elevului. Soluţionarea problemei se poate face prin 
încercare şi eroare, la întâmplare sau printr-o încercare şi eroare organizată, în baza unui plan 
prestabilit. 

Principalele activităţi experimentale desfăşurate cu elevii pot fi încadrate în următoarele categorii: 
observaţii experimentale şi experimente propriu zise. În cele ce urmează vor fi analizate activităţile 
experimentale de tipul observaţiei. Observaţia experimentală este o metodă utilizată pentru colectarea 
de date, fapte, informaţii. 

În practica ştiinţifică, ca şi în cea didactică, observaţia experimentală cunoaşte diverse clasificări. 

a) Observaţia neorientată vs. Observaţia orientată. 

Într-o primă clasificare, în funcţie de indicarea sau nu a aspectelor/faptelor de observat, observaţia 
poate fi neorientată sau orientată. 

Primul tip de observaţie, cea neorientată, se finalizează cu o cantitate mare de date dar de o calitate 
scăzută, în timp ce observaţia orientată furnizează o cantitate de date mai redusă, dar calitativ 
superioare. 

Observaţia orientată constă în observarea atentă şi sistematică a unor aspecte care primează în procesul 
observaţiei. Spre exemplu, observarea fructelor expuse de învăţător de către copii poate fi neorientată, 
caz în care copiii vor reţine aspecte diferite: culoare, formă, mărime, parfum etc. Aspectele reţinute au 
caracter subiectiv şi constatările vor fi prea diferite de la un copil la altul pentru a permite realizarea de 
clasificări, generalizări etc. În cazul în care învăţătorul secţionează fructele şi le cere copiilor să le 
guste pentru a le clasifica în funcţie de gust şi aromă, acestea pot fi împărţite în cinci categorii (chiar 
dacă copii nu vor fi informaţi cu privire la denumirea categoriilor): 

• citrice: lămâi, portocale, mandarine, clementine, grepfrut, chitra; 

• acidulate: mere, pere, caise, prune, piersici, vişine, cireşe, fragi, căpşuni, zmeură, mure; 

• astringente: gutui, coarne, afine; 

• zaharoase: banane, castane; 

• uleioase: nuci, alune, migdale, arahide, fistic. 

b) Observaţia pasivă vs. observaţia provocată. 

O altă clasificare posibilă a observaţiei ia în consideraţie absenţa sau prezenţa unei intervenţii cu rol de 
provocare a faptelor supuse observaţiei. Spre exemplu, constatarea nivelului apei în vase de secţiuni 
diferite este rezultatul unei observaţii pasive. În schimb, transvazarea apei din cele două vase în două 
vase cu aceeaşi secţiune pentru a le compara volumele reprezintă un demers de observaţie provocată. 

c) Observaţia empirică vs. observaţia sistematică. 

Observaţia empirică conduce la colectarea de informaţii, dar permite şi trierea, clasarea, compararea, 
descrierea etc. obiectului/obiectelor observate. Spre exemplu, la grădiniţă copiilor li se poate cere să 
introducă diverse obiecte într-un acvariu cu apă şi să observe comportarea acestora (observaţie 
empirică), după care li se cere să confecţioneze din foiţe identice de staniol: un ghemotoc, o bărcuţă şi 
prin pliere, un obiect cilindric subţire (observaţie sistematică). 

Observaţia sistematică (realizată în condiţii controlate) a unor obiecte sau fapte are scopul de a sesiza 
aspectele relevante (proprietăţi, procese, relaţii cauzale) şi a le surprinde cât mai obiectiv. Relevanţa 
unei observaţii este condiţionată de existenţa unui punct de vedere în baza căruia se reţin faptele 
observate. De aceea, în procesul didactic observaţia este pregătită de profesor, care reactualizează sau 
furnizează anumite informaţii care oferă elevilor un punct de plecare (să-i ajute pe elevi să formuleze, 
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cât mai explicit o întrebare, o problemă sau ipoteză care să-i orienteze în efectuarea observaţiei). 

Demersul observaţiei este descris de următorul model figural. 
 

Oferirea unui punct de sprijin care să-i orienteze pe elevi 
în observarea şi interpretarea faptelor observate 

Observarea pasivă sau activă (prin provocarea lor) a 
modificărilor suferite de obiectul observaţiei 

Prezentarea/consemnarea rezultatelor observaţiilor (prin 
afirmaţii, prin date numerice singulare, sistematizate în 
tabele sau prelucrate spre a fi interpretate) 

Interpretarea datelor şi formularea concluziilor

 
Figura 1. Etapele observaţiei (Ciascai, 2001, p. 67) 

Elevii din ultimele două clase din învăţământul primar trebuie instruiţi să observe atent şi să consemneze 
cât mai exact datele obţinute în urma unei observaţii. Ei pot fi ajutaţi de cadrul didactic prin oferirea unei 
fişe de lucru. În timp, elevii se vor familiariza cu structura acesteia şi vor învăţa să o elaboreze singuri. 

Experimentul ştiinţific / experimentul didactic este, o metodă de producere de date. 

Experimentul reprezintă, adesea, o continuare a observaţiei sistematice (de care este constitutiv legat) 
şi constă într-o căutare a regularităţii (sesizate prin observaţie). 

Este foarte important ca elevii să înţeleagă că, pentru o determinare cât mai exactă a legilor cantitative 
care descriu desfăşurarea unui fenomen, prin experiment, acesta este abordat în condiţii diferite de cele 
naturale (condiţii artificiale). 

Astfel, presupunând că observaţia indică existenţa unei corelaţii între doi parametri vi şi vd, pentru 
determinarea corelaţiei dintre cei doi parametri (adică legea) se va proceda la modificarea valorilor 
unuia din cei doi parametri, spre exemplu vi şi se vor măsura valorile lui vd. 

Această operaţie se realizează în condiţiile în care ceilalţi parametri se menţin constanţi (spunem că 
păstrăm celelalte condiţii neschimbate - deci lucrăm în condiţii controlate, artificiale). 

Se obţin astfel perechi de valori (vi, vd) cu ajutorul cărora se poate întocmi un grafic numit curba 
experimentală. Caracteristic curbelor experimentale este faptul că: 

a) acestea indică dependenţa valorilor parametrului vd de valorile parametrului vi numai într-un 
interval de valori ce-l include pe cel pentru care s-au făcut măsurătorile (vezi limitele legii); 

b) măsurarea parametrilor vi şi vd se face în limitele unor erori. 

Un experiment posibil a fi pus în practică la clasa a III-a este următorul: 

Pe baza discuţiei şi a experienţei anterioare copii ştiu că un lichid se evaporă mai repede în prezenţa 
unui curent de aer. Ca urmare, împreună cu elevii se formulează următoarea predicţie: cu cât ventilaţia 
durează mai mult cu atât cantitatea de lichid evaporată este mai mare (ipoteza). Copii pun în trei 
farfurioare cantităţi identice de apă. Într-un interval de timp (20 minute) copiii ventilează continuu apa 
din prima farfurioară, pe cea din a două farfurioară îl ventilează timp de 10 minute iar pe cel din 
ultima farfurie doar 5 minute. La finalul intervalului de timp se măsoară din nou cantitatea de apă 
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rămasă în farfurioară. Concluzia activităţii experimentale este că odată cu durata ventilaţiei creşte şi 
volumul lichidului evaporat. 

 
   

Selectarea ipotezei de lucru, dintre cele formulate de elevi, 
ca o soluţie pertinentă a problemei analizate 

Proiectarea experimentului împreună cu elevii: 
- proiectarea montajului experimental; 
- proiectarea modului de lucru; 
- stabilirea modalităţii de colectare şi 

sistematizare a datelor. 

Realizarea studiului experimental de către elevi: 
- organizarea colectivului de elevi; 
- realizarea montajului experimental; 
- studiul experimental propriu zis (producerea  şi 

sistematizarea informaţiilor); 
- interpretarea datelor şi formularea concluziilor. 

 
Figura 2. Etapele experimentului (Ciascai, 2001, p.68) 

Pregătirea experimentului ştiinţific. 

Cadrul didactic se pregăteşte înainte de oră (de regulă cu o zi înainte) pentru realizarea unui 
experiment în timp ce elevii îl pregătesc înainte de efectuarea studiului experimental. 

Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii experimentale, profesorul stabileşte obiectivul activităţii, 
punctele de sprijin oferite elevilor, proiectează şi realizează experimentul respectiv fişa de activitate 
experimentală (dacă este cazul) şi verifică funcţionarea aparaturii. 

Pregătirea elevilor va viza reactualizarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice şi obţinerea unei 
reprezentări corecte asupra sarcinii. 

Chiar dacă profesorul proiectează şi pregăteşte experimentul, elevii nu trebuie transformaţi în simpli 
executanţi. 

Cercetarea pedagogică realizată 
Analiza curriculumului învăţământului preşcolar şi şcolar nu oferă lămuriri clare referitoare la tipul de 
activităţi experimentale necesar a fi implementate în activităţile didactice realizate cu copiii şi elevii. 
Cercetarea noastră îşi propune să stabilească dacă studenţii de la specializarea Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar diferenţiază între categoriile de activităţi experimentale mai sus 
descrise. Investigaţia a fost realizată pe parcursul semestrului I al anului universitar 2009-2010. 

În acest studiu autorii investighează modul de desfăşurare a activităţilor de observaţie şi experiment 
realizate în învăţământul preşcolar. 

Eşantionul experimental 

Subiecţii au fost 27 studenţi de la Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, 18 cadre didactice 
care îşi continuă studiile la nivel universitar şi 9 studenţi viitoare cadre didactice. Participarea lor a 
fost voluntară. 

Demografia eşantionului 

Cele două eşantioane au inclus în total 26 femei şi 1 bărbat. Repartiţia pe vârste este următoarea: 15 cu 
vârsta între 20-25 ani, 7 cu vârsta între 26-34 ani, 4 cu vârsta între 35-44 ani, 1 cu vârsta între 45-54.  
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Cadrele didactice implicate în cercetare predau în învăţământul de stat, 11 la grădiniţă şi 7 la nivelul 
învăţământului primar. 

Experienţa la catedră a subiecţilor din grupa cadre didactice variază între “sub 6 ani” 13, „între 6-15 
ani” 3, „între 16-25 ani” 1, „alta şi anume” 1, 30 ani. 

Vârsta subiecţilor la care aceştia predau este 3-7 ani corespunzătoare grupelor mică, medie, mare şi 
pregătitoare, respectiv 7-10 ani corespunzătoare claselor I-IV din ciclului primar. 

Instrumentul 

Subiecţilor li s-a aplicat un chestionar cu 8 itemi, centrat asupra: 

• importanţei observaţiei experimentale şi experimentului în activităţile desfăşurate în grădiniţă la 
Ştiinţe; 

• frecvenţei acestor activităţi în practica didactică; 

• etapelor observaţiei experimentale şi experimentului; 

• diferenţelor dintre observaţia experimentală şi experiment; 

• demersului cauzal; 

• calităţii şi utilităţii curriculumului pentru proiectarea activităţilor didactice. 

O parte dintre itemii chestionarului au presupus răspunsuri posibil a fi plasate pe scara Likert, formatul 
utilizat fiind de tipul deloc / foarte puţin / puţin /mult / foarte mult / nu ştiu. De asemenea, doi itemi au 
presupus aprecierea frecvenţei, patru itemi au solicitat subiecţilor răspunsul la întrebări deschise. 

Rezultate şi discuţii 
Rezultatele obţinute au fost organizate în două categorii: una referitoare la observaţia experimentală şi 
experiment şi cealaltă referitoare la utilitatea curriculumului pentru activitatea educatorilor, a 
învăţătorilor şi a profesorilor. 

a) Importanţa observaţiei experimentale şi a experimentului pentru activitatea didactică. 

Subiecţii au fost chestionaţi şi cu privire la frecvenţa integrării observaţiei şi experimentului 
în activitatea didactică, în scopul atingerii obiectivelor din domeniul Ştiinţe. 

Nici unul dintre subiecţi nu consideră aceste activităţi ca fiind puţin, foarte puţin sau deloc 
importante. 

Răspunsurile primite sunt prezentate în figura următoare: 
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Figura 3. Opiniile subiecţilor cu privire la importanţa 
observaţiei şi experimentului pentru învăţare la Ştiinţe 
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Analiza histogramei permite constatarea că majoritatea cadrelor didactice valorizează observaţia. 

b) Cu privire la frecvenţa integrării observaţiei şi experimentului în lecţie s-au pronunţat doar cadrele 
didactice. 
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Figura 4. Opiniile subiecţilor cu privire la importanţa 
observaţiei şi experimentului pentru învăţare la Ştiinţe 

Analiza datelor prezentate în figură arată că cei mai mulţi subiecţi consideră că e suficient ca 
experimentul să fie integrat o singură dată pe săptămână, sau ocazional. 

c) Referitor la demersul observaţiei, subiecţii investigaţi identifică următoarele etape: 

1. anunţarea scopului observaţiei, 

2. prezentarea obiectului observaţiei, 

3. realizarea observaţiei de către copii cu sprijinul cadrului didactic care orientează observaţia, 

4. colectarea datelor observaţiei, 

5. interpretarea datelor desprinse din observaţie şi formularea concluziei/concluziilor. 
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Figura 5. Opiniile subiecţilor cu privire la etapele observaţiei  

Aşa cum se poate constata din grafic, majoritatea subiecţilor identifică etapa a treia, aproape jumătate 
dintre ei amintesc etapa a doua şi o treime dintre cei chestionaţi menţionează în formulările lor 
interpretarea observaţiilor şi formularea de concluzii – etapa a cincia. 

La solicitarea de a descrie o observaţie, cadrele didactice descriu: 

• observaţii în natură (10 subiecţi) şi observaţii efectuate la clasă (13 subiecţi), iar 4 subiecţi nu au 
răspuns; 
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• 16 cadre didactice descriu observaţii orientate şi sistematice şi doar 7 profesori descriu o observaţie 
neorientată şi nesistematică. 

Doar 6 dintre subiecţii identifică etapele observaţiei, organizate ca într-una din următoarele două 
variante: 

Varianta 1. anunţarea scopului observaţiei, prezentarea subiectului/materialului/faptului supus 
observaţiei, observaţia, formularea constatărilor/concluziilor. Exemplele furnizate de subiecţi: 
observarea corpului unui animal, observarea comportamentului unui animal, observarea unor plante, 
observarea fenomenului de dezlocuire de lichid de către un corp, observarea dizolvării sării, 
observarea fenomenului de evaporare, observarea fenomenului de topire a gheţii etc. 

Varianta 2. (anunţarea scopului observaţiei), prezentarea subiectului/materialului/faptului supus 
observaţiei, provocarea observaţiei, formularea constatărilor/concluziilor. Exemplele furnizate de 
subiecţi: observarea unui măr (cu gustarea fructului, observarea miezului, seminţelor etc.), hrănirea şi 
observarea modului de hrănire a unui animal, măsurarea volumului de lichid dezlocuit de un corp (apă, 
apă cu sare, ulei etc.), comparativ în apă şi apă cu sare, observarea vitezei de evaporare în diferite 
condiţii. 

d) Etapele experimentului sunt următoarele: 
1. formularea unei probleme, formularea unei ipoteze, 

2. stabilirea variabilelor: de control, independentă şi dependentă, 

3. selectarea materialelor şi precizarea modului de lucru, 

4. colectarea şi sistematizarea datelor în tabele, grafice, 

5. formularea constatărilor, formularea concluziilor, stabilirea limitelor experimentale. 

Exemple: studiul influenţei luminii asupra creşterii plantelor, studiul germinaţiei plantelor (fasolea), 
studiul influenţei solventului şi a temperaturii asupra dizolvării etc. 

Solicitaţi să descrie demersul experimentului, jumătate din numărul de subiecţi investigaţi identifică 
doar trei etape (1, 2 şi 5) după cum se observă în graficul din figura 5. Doar un cadru didactic (4,4 % 
din efectiv) precizează corect şi exemplifică, în răspunsul elaborat, toate etapele experimentului 
menţionate mai sus. 
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Figura 6. Opiniile subiecţilor cu privire la etapele experimentului 

Se poate constata din figura 6 că principalele dificultăţi întâmpinate de subiecţi, cu privire la 
succesiunea etapelor experimentului didactic, vizează identificarea variabilelor (etapa a 2-a) şi 
colectarea/sistematizarea datelor experimentale (etapa a 3-a). Se poate deduce de aici că în optica 
subiecţilor desfăşurarea experimentului didactic se reduce la etapele 1, 3 şi 5 

Concluzii şi recomandări 
Aşa cum rezultă din răspunsurile subiecţilor, aceştia nu diferenţiază între observaţia provocată şi 
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experiment didactic. 

Între reglementările curriculare şi practica şcolară există însă o mare prăpastie. Astfel, dacă curriculum 
şcolar specifică că atingerea obiectivelor de referinţă trebuie să se facă prin observaţie şi experiment 
(spre exemplu, copilul „să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă ... atunci) prin 
observare şi realizare de experimente”), în practica şcolară se foloseşte preponderent observaţia 
(pasivă/nesistematică sau activă/sistematică) şi nu se realizează experimente. 

Învăţarea ştiinţelor în grădiniţă şi şcoală a fost şi rămâne dominată de limbaj, mai precis de o învăţare 
de tip discursiv, prin prezentarea unui fapt de observaţie de către cadrul didactic şi repetarea de către 
copii, în contextul observaţiei dirijate. 

Revine în sarcina Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic respectiv a facultăţilor de 
profil să instruiască cadrele didactice şi studenţii cu privire la specificul predării experimentale a 
Ştiinţelor Naturii. În acelaşi timp conceptorii de curriculum trebuie să opereze distincţia între 
observaţia provocată şi experiment didactic în programele şcolare de Ştiinţe şi Didactica Ştiinţelor 
Naturii. 

Cu privire la investigaţia descrisă în studiul de faţă, menţionăm că aceasta a urmărit doar semnalarea 
existenţei unor probleme referitoare la demersul experimental la Ştiinţe. Pentru colectarea unor date 
semnificative referitoare la practica didactică în acest domeniu, se impune repetarea investigaţiei cu 
extinderea numărului de subiecţi. 
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