
Problematizarea în lecţia de filosofie 

 

1. Introducere 

Gândită asemenea unei probleme ce necesită parcurgerea unor paşi pentru soluţionarea ei, 

problematizarea are un puternic caracter euristic, deoarece prin intermediul ei se deliberează o 

dificultate cu scopul ca elevul, prin depăşirea acesteia să înveţe ceva nou. „Problematizarea este 

modalitatea de a crea în mintea elevului 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.   

Prin intermediul acestei metode, profesorul nu este un simplu emiţător de informaţii pe 

care elevii, în calitate de receptori pasivi să le reţină, ci dezvăluie acestora „embriologia 

adevărurilor”2 , cu scopul de a-i provoca să caute şi să descopere singuri. Procesul rezolvării de 

probleme angajează două aspecte esenţiale:  

(1) aspectul creativ – soluţia problemei este pentru elevi ceva inedit;  

(2) aspectul critic – prezent ori de câte ori elevul emite o ipoteză de lucru proprie şi 

doreşte să o verifice sau vrea să afle un răspuns la o întrebare ce conţine, în mod implicit, o idee 

supusă investigaţiei. 

 

2. Întrebarea-problemă, problema şi situaţia-problemă 

 

Această metodă are la bază următoarele tipuri de problematizări : întrebarea-problemă,  

problema şi situaţia-problemă. 

Folosită în cadrul evaluării curente, întrebarea – problemă creează o stare conflictuală 

intelectuală, fiind redusă ca dificultate sau complexitate deoarece abordează, de regulă, un singur 

aspect. 

Exemplu:  De ce este necesară educaţia morală?    
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Problema apare ca fiind o stare cognitivă conflictuală, contradictorie ce apare în 

momentul în care se ivesc elemente de noutate sau surpriză.  Situaţia-problemă constituie un 

context educaţional centrat în jurul unui dezechilibru cognitiv în care se instaurează o 

interacţiune cognitivă şi afectivă între elev (subiectul cunoaşterii) şi noile achiziţii (obiectul 

cunoaşterii). „O problemă sau o situaţie-problemă desemnează o situaţie contradictorie, 

conflictuală, ce rezultă din trăirea simultană a două realităţi (deopotrivă cognitive şi 

motivaţionale) incompatibile între ele. Pe de o parte, experienţa anterioară,  iar pe de altă parte, 

elementul de noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care este confruntat subiectul, ceea ce 

deschide calea spre căutare şi descoperire, spre intuirea unor noi soluţii, a unor relaţii aparent 

absente între vechi şi nou” 3. Mergând mai departe, Cerghit consideră că problema poate apărea 

sub forma unei afirmaţii, fie sub forma unui enunţ interogativ, atâta timp cât generează o stare 

psihică de curiozitate , de nedumerire, de uimire sau de incertitudine, de nelinişte în faţa unui 

obstacol care trebuie învins, a unor dificultăţi teoretice sau practice greu de depăşit, de rezolvat, 

în faţa noutăţii, a necunoscutului. Trăirea acestui conflict sau dezacord intern este în măsură să 

genereze procesul care duce la învăţarea de noi cunoştinţe şi practici. 

 

3. Momentele desfăşurării instruirii bazate pe problematizare 

 

Desfăşurarea efectivă a exerciţiului problematizării presupune parcurgerea unor secvenţe 

bine gândite de către cadrul didactic: 

 (1)  momentul declanşării dezechilibrului sau conflictului cognitiv;  

 (2)  momentul tensiunii cognitive; 

 (3)  momentul rezolutiv. 

 

4. Condiţiile de realizare 

Predarea prin rezolvare de probleme poate fi un experiment de învăţare reuşit  dacă 

satisface un set de condiţii,  fără de care ea riscă să fie lipsită de eficacitate: 

(1) deţinerea de către elev a unui fond aperceptiv suficient (date, informaţii, cunoştinţe de care 

elevul dispune la momentul apariţiei conflictului); 
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(2) dozarea progresivă,  graduală a dificultăţilor; 

(3) dirijarea şi controlul din partea profesorului să se realizeze cu mult tact, astfel încât accentul 

să se deplaseze pe efortul independent de rezolvare al elevului; 

(4) plasarea problemei în lecţie să se facă într-un moment oportun,  astfel încât să existe 

o coerenţă în derularea integrală a scenariului didactic; 

(5) elevul să manifeste interes real pentru rezolvarea problemei, motivaţie internă pentru 

învăţare. 

 

5. Valoarea formativă a problematizării  

 

Întrucât deţine un potenţial euristic şi activizator semnificativ şi pentru că şi-a vădit 

eficacitatea în demersurile intructiv-educative, problematizarea se anunţă ca una dintre cele mai 

active şi valoroase metode ale didacticii moderne 4. Fie că o consideră metodă, tehnică,  sistem 

de metode şi procedee,  problematizarea poate fi, în opinia unor specialişti în ştiinţele 

educaţiei,  drept principiu reglator sau orientativ al practicii şcolare. Valoarea formativă a 

problematizării reiese din aceea că este în măsură să consolideze stucturile cognitive, să 

stimuleze spiritul de explorare,  să formeze un stil activ de muncă,  să cultive autonomia şi 

curajul în asumarea unei opinii personale.  

 

6. Exemplu de utlizare a problematizării în lecţia de filosofie (repere) 

Lecţia: Dreptatea socială 

Momente: 

M1: profesorul prezintă Situaţia - problemă: contradicţia dintre constrângerile inevitabile impuse 

de dreptatea ca îndreptăţire şi dreptatea ca echitate ; elevul percepe problema şi stabileşte primii 

indici orientativi, amintindu-şi cum au rezolvat filosofii o astfel de contradicţie:  Robert Nozick– 

John Ralws. Justificare: este mai de preferat dreptatea în viziunea lui Nozick,  decât cea a lui 

Ralws? 
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M2: elevul desfăşoară o activitate independentă: studiază şi restructurează datele problemei; pe 

de-o parte,  dreptatea ca îndreptăţire prin cele trei principii ale dreptăţii (în achiziţie, în transfer 

sau cel de rectificare ). 

M3: elevul caută soluţii posibile la problema pusă în discuţie, propriile judecăţi fiind raportate la 

cunoştinţele dobândite prin analiza  şi compararea textelor din manual (eventual şi alte surse 

bibliografice, aparţinând unor autori precum: D. Schimdz,  Th.Nagel,  Walzer). 

M4: se descoperă soluţia şi se realizează o evaluare a ei; se compară variantele de răspuns 

(soluţiile) oferite de către filosofii menţionaţi cu critica adusă de diverşi autori : dreptatea nu se  

poate realiza decât respectând anumite principii clare. 

M5: noile cunoştinţe dobândite sunt sistematizate şi consolidate, eventual şi prin efectuarea unor 

aplicaţii propuse în manual, la sfârşitul capitolului. 

Problematizarea constituie una din multitudinea metodelelor care dezvoltă creativitatea  

și încurajează activitatea mintală a elevilor. Ea antrenează gândireaa și declanșează interesul 

cognitiv al elevului. 
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