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Ştiinţa şi tehnica permanent au influenţat, influenţează şi va influenţa 

temeinic asupra stilului de viaţă al oamenilor modificînd radical caracterul 

activităţilor membrilor societăţii. Invenţiile tehnice noi generează noi probleme ce 

ţin de pregătirea tinerei generaţii în instituţiile de învăţămînt pentru activităţi în 

societăţi cu tehnica avansată.  

Modernizarea generală a vieţii presupune ridicarea nivelului de pregătire a

cadrelor, formarea lor în vederea îndeplinirii eficiente a activităţilor profesionale

ţinînd cont de circumstanţele actuale ale vieţii. Viaţa modernă cere de la şcoală

centrarea atenţiei „pe formarea competenţelor ca achiziţii, sub formă de capacităţi

şi atitudini, abilităţi şi comportamente, dobîndite de elevi prin exerciţii de aplicare

sistematică a cunoştinţelor funcţionale la lecţii” [4, p.15]. 

Definiţia competenţei prezentată în forma anterioară se referă şi la studenţi.

Formarea competenţelor presupune în primul rînd asimilarea conţinutului ştiinţific

ce ţine de domeniul studiat de către elevi/studenţi. De exemplu, studiind fizica:

elevul/studentul dobîndeşte cunoştinţe despre legătura dintre intensitatea

curentului electric, tensiunea electrică, rezistenţa electrică a conductorului

exprimată în legea lui Ohm; studiind automobilul – cunoştinţe despre partea

mecanică şi electrică a demarorului electric.  
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Dobîndirea cunoştinţelor despre realitatea înconjurătoare presupune 

însuşirea simbolurilor, formulelor etc. prin care se exprimă legităţile naturii prin 

percepere, înţelegere, memorarea informaţiei respective.  

Pe parcursul predării învăţării cunoştinţele pot fi formate la diferite nivele, 

în particular: „recunoaştere”, „reproducere”. Demonstrarea de sine stătător de 

către elev/student a cunoaşterii materiei de studiu numai în cazul perceperii 

semnelor exterioare ale fenomenelor, obiectelor tehnice studiate înseamnă că 

elevul/studentul a atins nivelul de însuşire „recunoaştere” [6]. Reproducerea 

informaţiei în lipsa semnelor exterioare ale celor învăţate arată că elevul/studentul 

a atins nivelul de însuşire „reproducere”. 

Cunoaşterea informaţiei încă nu înseamnă că elevul/studentul poate să 

aplice în practică cele învăţate; elevul/studentul trebuie să cunoască şi modul de 

aplicare a cunoştinţelor în practică. Abilitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate 

pentru rezolvarea problemelor atipice denotă faptul că elevul/studentul a atins 

nivelul de însuşire „priceperi şi deprinderi” [6]. De exemplu, elevul/studentul 

poate determina cauzele ce conduc la consumul excesiv de ulei pe parcursul 

funcţionării motorului cu ardere internă. 

Nivelul „priceperi şi deprinderi” reflectă cunoştinţe care înseamnă „a şti”, 

capacităţi – „a face”, atitudini – „a fi”, adică reflectă componentele competenţei. 

Nivelele de însuşire prezentate anterior reflectă calea formării competenţelor 

elevilor/studenţilor.  

Practica pedagogică arată că cele mai econome metode de atingere a 

nivelelor „recunoaştere”, „reproducere” sunt metodele tradiţionale ce ţin de 

învăţămîntul reproductiv (lecţia, povestirea, explicaţia etc.). Pe parcursul a mai 

multor secole mijlocul de transmitere a informaţiei de la generaţie la generaţie a 

fost cuvîntul, cărţile, caietele, etc. În fond, informaţia era pregătită şi prezentată 

elevilor de către profesor pentru asimilare. Astăzi, la mijloacele precedente se

adăugă mijloacele tehnice informaţionale moderne. Prin intermediul Internetului

elevul/studentul obţine într-un timp restrîns un volum considerabil de informaţii

din domeniile ştiinţei şi tehnicii. Însă caracterul obţinerii informaţiei în mare

măsură a rămas acelaşi: elevul/studentul percepe informaţia pregătită anterior, o

memorizează; atingerea nivelelor „recunoaştere”, „reproducere” încă nu înseamnă

formarea competenţelor.  
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Formarea deplină a competenţelor presupune nu numai asimilarea 

informaţiei ci şi formarea abilităţilor de a utiliza cunoştinţele proprii la rezolvarea 

de sine stătător a problemelor apărute în viaţă. Aceasta înseamnă că 

elevul/studentul trebuie să fie învăţat, trebuie să cunoască modul, procedeele 

eficiente de aplicare a cunoştinţelor în practică.  

Este cunoscut faptul că în setul de competenţe ale cadrelor didactice se 

includ competenţe în specialitate şi competenţe metodice. Competenţele în 

specialitate presupun stăpînirea conţinutului ştiinţific propriu disciplinei de studiu, 

conţinuturilor altor discipline de studiu ce au puncte ştiinţifice comune cu 

conţinutul disciplinei de studiu respective. Competenţele metodice presupun 

stăpînirea principiilor, metodelor pedagogice prin care se formează competenţele 

elevilor/studenţilor la disciplina de studiu respectivă. Stăpînirea temeinică a 

competenţelor în specialitate şi competenţelor metodice este baza succesului în 

formarea cunoştinţelor propriu-zis a elevilor/studenţilor precum şi a abilităţilor de 

utilizare a lor în practică. Eficacitatea procesului de formare a competenţelor 

cadrelor didactice în mare măsură depinde de metodele pedagogice aplicate de 

către profesorii universitari. 

Teoria şi practica pedagogică arată că cele mai eficiente sunt metodele cu 

ajutorul cărora cunoştinţele şi abilităţile de a le aplica în practică se formează 

concomitent. 

Este cunoscut faptul că la utilizarea metodelor ce ţin de învăţămînt 

reproductiv prevalează intenţia formării cunoştinţelor propriu-zis iar dobîndirea de 

către elev/student a modului, procedeelor de utilizare a lor în practică este 

umbrită. Prin aceste metode se comunică elevilor/studenţilor cunoştinţele gata-

făcute, contribuind astfel la dezvoltarea memoriei şi a gîndirii reproductive. 

La utilizarea, însă, a metodelor caracteristice învăţămîntului formativ 

accentul se pune pe formarea concomitentă a cunoştinţelor şi modului, 

procedeelor de utilizare a lor în practică; adeseori se fac exersări speciale pentru 

formarea abilităţilor de utilizare a cunoştinţelor deja formate. Prin aceste metode 

se dezvoltă gîndirea şi aptitudinile creative, asigurînd astfel o motivare intrinsecă 

a învăţării. 

Una dintre cele mai valoroase metode pedagogice prin care se formează 

concomitent şi cunoştinţe şi modul de aplicare a lor (adică de formare a 

competenţilor) este metoda problematizare. 
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Prin problematizare se subînţelege: „metodă de învăţămînt de tip euristic, 

care constă în a crea probleme cu scopul de a declanşa activitatea independentă a 

elevului/studentului,gîndirea şi efortul personal al acestora,”[5, p.1566]; 

„modalitatea de a crea în mintea elevului/studentului o stare (situaţie) conflictuală 

(critică sau de nelinişte) intelectuală pozitivă, determinată de necesitatea 

cunoaşterii unui obiect, fenomen, proces sau a rezolvării unei probleme teoretice 

sau practice pe cale logico-matematică, de documentare şi (sau) experimentală, 

pentru a obţine progres în pregătire” [1, p.183]. 

Funcţiile de bază ale metodei problematizare sunt: 

 dobîndirea cunoştinţelor de către elev/student la nivelul aplicării în 

practică; 

 însuşirea metodelor de gîndire şi cercetare ştiinţifică; 

 formarea abilităţilor de activitate creatoare[7, p.210]. 

Noţiunile cheie ce se referă la metoda problematizare sunt: 

 problema; 

 situaţia-problemă; 

 nivelul de problematizare. 

Din punct de vedere al conceptului problematizării prin problemă se 

subînţelege o chestiune care poate provoca mai multe răspunsuri elaborate în baza 

unor raţionamente ce ţin de condiţiile chestiunii, unul dintre care este corect. De 

exemplu, la tema „Mecanismul motor” (disciplina de studiu Automobil) 

întrebarea „Biela poate fi numită componentă numai a mecanismului motor?” nu 

prezintă problemă deoarece nu sunt alte mecanisme, sisteme ale motorului cu care 

biela are legătură constructivă; întrebarea „Coroana dinţată situată pe volant poate 

fi numită componentă a mecanismului motor?” prezintă problemă deoarece:  

- poate urma răspunsul „Da” în baza faptului că coroana dinţată e situată pe 

volant, ce prezintă o componentă a mecanismului motor; 

- poate urma răspunsul „Nu” deoarece coroana dinţată situată pe volant este 

destinată pentru pornirea motorului prin angrenarea ei cu pinionul 

demarorului electric. 

Prin situaţie-problemă se subînţelege o situaţie contradictorie în care se află 

elevul/studentul, creată în timpul enunţului unei probleme, provocînd discuţii în 

jurul diverselor ipoteze apărute în procesul de găsire a răspunsului corect. De 

exemplu, întrebarea „Volantul e componentă a cărui mecanism, sistem?” poate 

provoca discuţii în baza diferitor ipoteze care reiese din raţionamente bazate pe 

legătura constructivă a mecanismului motor cu ambreiajul şi cu demarorul 

electric. De exemplu, pot fi următoarele răspunsuri:  

- e componentă a ambreiajului deoarece volantul contactează nemijlocit cu 

discul conducător al ambreiajului (răspuns incorect); 
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- e componentă a sistemului de pornire cu demaror electric deoarece 

volantul preia prin coroana dinţată mişcarea de rotaţie de la pinionul 

demarorului electric (răspuns incorect); 

- e componentă a mecanismului motor deoarece pe parcursul timpului cursa 

de lucru volantul acumulează energie preluată de la gazele ce se dilată în 

cilindru şi cedează energie pieselor mecanismului motor pe parcursul 

celorlalţi timp (răspuns corect). 

Metoda problematizare poate fi utilizată cu succes nu numai în universităţi, 

gimnazii şi licee, dar şi în şcoli primare. Drept exemplu de situaţie-problemă în 

cazul disciplinei şcolare „Ştiinţe” (cl. II-IV) poate servi „contradicţia dintre 

cunoştinţele empirice ale elevilor privind mersul aparent al Soarelui şi cerinţa 

explicării ştiinţifice a periodicităţii zilelor şi nopţilor prin rotaţia Pămîntului” [2, p. 

107]. 

Sine statornicia elevilor/studenţilor pe parcursul rezolvării problemei 

abordate se exprimă prin nivele de problematizare. Prin nivel de problematizare se 

subînţelege gradul sine statorniciei elevului/studentului manifestată pe parcursul 

rezolvării problemei abordate. Se deosebesc următoarele nivele de problematizare: 

 nivelul I: obiectivul profesorului la acest nivel este demonstrarea 

modelului de soluţionare ştiinţifică a problemelor; la acest nivel 

profesorul, expunînd materia de studiu în stil problematic, abordează 

problema, expune diferite ipoteze, analizează ipotezele, face 

concluzii; elevii/studenţii, urmărind raţionamentele profesorului 

însuşesc modelul soluţionării ştiinţifice a problemei abordate; 

 nivelul II: obiectivul profesorului este mobilizarea şi ghidarea 

elevilor/studenţilor în procesul de soluţionare ştiinţifică a problemei 

abordate; profesorul creează situaţia-problemă; elevii/studenţii 

împreună cu profesorul soluţionează problema abordată pe calea 

planificată în prealabil de către profesor pe porţiuni; la acest nivel 

elevii/studenţii demonstrează capacităţi de activitate creatoare fiind 

ghidaţi parţial de către profesor; 

 nivelul III: obiectivul profesorului este de a forma la elevi/studenţi 

capacităţi de activitate ştiinţifică creatoare în condiţii de sine 

stătător; cunoscînd condiţiile şi soluţia problemei, profesorul creează 

situaţia-problemă iar elevii/studenţii rezolvă problema abordată de 

sine stătător. 

În linii mari, se conturează următoarele etape ale procesului de rezolvare a 

problemei:  

 elaborarea planului rezolvării problemei; 

 abordarea problemei şi a ipotezelor; 

 analiza ipotezelor; 
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 controlul rezolvării problemei; 

 repetarea şi analiza procesului de rezolvare [8, p.198-199]. 

Ansamblu de situaţii-probleme de diferite nivele utilizate în creştere la 

formarea personalităţii creatoare poate fi numit sistem de situaţii-probleme. 

Elevii/studenţii fiind ghidaţi de către profesor prin intermediul unui sistem 

de situaţii-probleme de diferite nivele dobîndesc competenţe necesare pentru 

activităţi creatoare în condiţii ce diferă de cele din şcoală.  

Eficacitatea metodei problematizare depinde de măiestria profesorului de a 

determina porţiunile de materie de studiu care ar putea servi drept bază la 

formularea problemei ce urmează a fi analizată în stil problematic. Important este 

ca problema ce va fi lansată să prevadă următoarele condiţii:  

a) actualizarea cunoştinţelor elevilor/studenţilor formate anterior ce ar 

putea fi utilizate în discuţii;  

b) lansarea diferitor ipoteze; 

c) posibilitatea desfăşurării discuţiilor. 

Respectarea condiţiei „a” presupune actualizarea cunoştinţelor formate 

anterior atît la disciplina de studiu respectivă cît şi la alte discipline; astfel 

elevii/studenţii se obişnuiesc să dobîndească cunoştinţe noi pentru sine prin 

utilizarea cunoştinţelor deja formate. 

Condiţia „b” este necesar de respectat deoarece ipotezele prezintă 

elementele de bază ale gîndirii ştiinţifice pe care se construiesc cercetările, 

demonstrările, discuţiile etc. 

Condiţia „c” indică asupra faptului că metoda problematizării poate fi 

utilizată eficient, de regulă, într-un mediu şcolar pregătit pentru a participa la 

activităţi de predare-învăţare în stil problematic (elevii/studenţii trebuie să 

manifeste interes faţă de stilul problematic, abilităţi de prezentare a argumentelor, 

abilităţi de primire şi analiză a argumentelor colegilor etc.). 

În consecinţă menţionăm: 

 metoda problematizare îşi găseşte utilizare pretutindeni unde se pot 

crea situaţii-probleme care urmează a fi soluţionate prin gîndire comună 

şi căutare, prin cercetare şi descoperire [3]; 

 una din problemele de bază ce stau în faţa profesorului decis să 

desfăşoare procesul de predare-învăţare în stil problematic este 

determinarea porţiunilor de materie de studiu care ar putea trezi în mare 

măsură interesul intrinsec al elevilor/studenţilor. Astfel, metoda 

problematizare poate fi combinată eficient cu metodele tradiţionale 

utilizate frecvent în practica pedagogică. 
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