
Problematizarea în jocul de polo 

 

Problematizarea este una dintre metodele didacticii moderne, alături de brainstorming sau 

algoritmizare şi este considerată poate cea mai eficientă şi complexă metodă de implicare a 

elevilor şi/sau sportivilor în procesul de formare. 

Dintre orientările metodologice promovate de pedagogia contemporană problematizarea 

se bucură de un mare interes, deoarece ea are mari resurse în privinţa activizării elevilor în 

realizarea cu succes a unui învăţământ cu prioritate pozitiv-formativ, contribuind la creşterea 

calitativă a proceselor intelectuale îndeosebi la dezvoltarea creativităţii în formele ei cele mai 

productive: descoperire, invenţie, creaţie. Ca tehnică de instruire, problematizarea îşi găseşte 

utilizarea pretutindeni unde se pot crea situaţii-problemă ce urmează a fi soluţionate prin 

gândire comună şi căutare, prin cercetare şi descoperire a unor noi reguli şi soluţii de ordin 

superior. Ea poate fi aplicată în predarea tuturor disciplinelor de învăţământ, în toate etapele 

procesului didactic şi la nivelul tuturor ciclurilor şcolare, putând fi de asemenea îmbinată cu alte 

metode precum lucrările experimentale, analiza de caz, dezbaterea sau expunerea. 

Înţelegerea problematizării ca un tip de învăţare prin descoperire complexă presupune 

surprinderea corectă a noţiunilor: problema sau situaţia problemă, predarea problematizată, 

învăţarea problematizată.  

 Trebuie făcută de la început distincţia între conceptul de problemă aşa cum este el 

cunoscut în mod obişnuit in activitatea didactică şi conceptul de problemă sau situaţie-problemă 

văzut din prisma acestei modalităţi de instruire. În primul caz problema este văzută ca o situaţie 

care se rezolva conform unei reţete bine stabilite ce se bazează exclusiv pe  bagajul de cunoştinţe 

deja existent. În al doilea caz problema sau situaţia - problemă desemnează o situaţie 

contradictorie, conflictuală, ce rezulta din trăirea simultana a două realităţi (de ordin cognitiv si 

motivaţional) incompatibile intre ele – pe de o parte, experienţa anterioară, iar pe de alta, 

elementul de noutate şi de surpriză cu care este confruntat elevul, lucru care deschide calea spre 

căutare şi descoperire a unor noi soluţii şi relaţii aparent absente, între vechi si nou. O întrebare 

devine problemă atunci când ea generează o stare psihică de curiozitate, de nedumerire, de 



nelinişte în faţa unui obstacol care trebuie învins, a unor dificultăţi teoretice sau practice ce 

trebuie depăşite. Starea psihica  respectivă se poate caracteriza ca o situaţie discrepantă între 

propriile cunoştinţe şi noutatea care nu se mai potriveşte acestora, fapt care conduce spre 

necesitatea unei explicaţii sau rezolvări ce poate fi obţinută numai în urma unui proces de căutare 

şi cercetare amplă. Cert este că în cazul aceasta cercetarea şi descoperirea necunoscutului sunt 

aspecte esenţiale. 

Analizând modul de prezentare şi implementare în procesul instructiv-educativ, Robert 

Gange (1975), accentuează ideea că „după unii este mai degrabă un sistem sau o îmbinare de 

metode şi procedee, iar după alţii un principiu, o nouă orientare în practica şcolii” şi o denumeşte 

„rezolvarea productivă de probleme”. 

Învăţarea prin rezolvarea de probleme sau problematizarea, presupune crearea unor 

situaţii teoretice sau practice dificile care necesită din partea sportivilor o atenţie sporită în 

găsirea unor soluţii noi de rezolvare. 

Folosirea acestei metode în procesul instructiv- educativ de tip practic sau teoretic 

impune respectarea unor condiţii: 

- existenţa unor cunoştinţe anterioare privind problema dată; 

- existenţa sportivilor în rezolvarea problemei; 

- dificultăţile de rezolvare să nu depăşească posibilităţile sportivilor; 

- elaborarea situţiei problemă într-un moment potrivit. 

 Necesitatea utilizării acestei metode în jocul de polo este uşor de dovedit datorită 

numeroaselor ei valenţe convenabile educaţiei actuale, şi anume: 

 favorizează aspectul formativ al învăţării jocului de polo, prin participarea 

efectivă şi susţinută a elevului sportiv; 

 sporeşte trăinicia şi aplicabilitatea informaţiei elevului sportiv în practică; 

 îi creează elevului o mare posibilitate de transfer a diferitelor sau diverselor 

reguli însuşite ale jocului de polo; 



Aplicarea problematizării în jocul de polo nu este posibilă însă în orice împrejurări. Iată 

câteva exemple: 

 existenţa unui fond aperceptiv insuficient al elevului sportiv; 

 dozarea dificultăţilor haotic, nu este făcută într-o anumită 

gradaţie; 

 plasarea situaţiei problemă într-un moment nepotrivit al 

antrenamentului; 

 lipsa de interes a elevilor în rezolvarea problemei; 

 dacă grupa nu este omogenă, motrică, atunci ne situăm la limita aplicării 

situaţiilor problemă; 

Din toate acestea se înţelege că problematizarea devine formală sau defavorizantă. 

Pentru selecționarea eficientă a exercițiilor ce conțin elemente de problematizare (crearea 

situațiilor problemă) este necesar un studiu de specialitate folosind experiența didactică, cât și 

studierea literaturii de specialitate.  

 Utilizarea problematizării în jocul de polo crește gradul de participare efectivă, dezvoltă 

atenția și concentrarea, precum și nivelul de perspicacitate și gândire creatoare al sportivilor.  

 Exercițiile de problematizare bine structurate și eșalonare pe tot parcursul anului crează o 

mai mare densitate a efortului în cadrul antrenamentelor.  

 Folosirea pe tot parcursul anului a exercițiilor cu conținut problematic, de la tehnică fără 

minge până la tehnică cu minge (individual sau colectiv) va apărea satisfacția de a constata la 

copiii cu care se lucrează o înțelegere mai rapidă a conținutului informațional transmis și bucuria 

obținerii unor rezultate în concursuri și competiții.  

 Mijloacele alese în acord cu structurile dinamice și cinematice din cadrul lecțiilor de 

antrenament sportiv trebuie să corespundă particularităților de vârstă ale sportivilor.  
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