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Rezumat
 Studiul asupra metacogniţiei im-Studiul asupra metacogniţiei im-

plică preocupări pentru calitatea ac-
tivităţii umane în general şi a activi-
tăţii educaţionale a elevului în mod 
special. Numeroase cercetări din 
domeniul psihologiei educaţiei aduc 
dovezi pertinente  privind rolul-cheie 
al proceselor metacognitive în asi-
gurarea unei învăţări eficiente. Astfel 
educarea metacognitivă devine o pro-
blemă curriculară ce trebuie încadra-
tă în preocupările privind formarea 
integrală a personalităţii elevului în 
general şi a formării competenţei de 
cunoaştere ştiinţifică  în special. 

Abstract
The study on metacognition involves 

concerns for the quality of human 
activity in general and of the educa-
tional activity of student in particular. 
Numerous researches in the field of 
educational psychology bring relevant 
evidence concerning the key role of the 
metacognitive processes to ensure an 
effective learning. So the metacogni-
tive education becomes a curricular 
problem that must be placed in the con-
cerns regarding the integral formation 
of the student’s personality in general 
and of training of the scientific knowl-
edge competence in particular.

 Cuvinte-cheie: cogniţie, metacogniţie, 
cunoaştere, metacunoaştere, competenţa 
de cunoaştere ştiinţifică.

Keywords: cognition, metacogniti-
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Conceptul de cunoaştere  definit divers 
şi amplu în literatura de specialitate este 
în esenţă un proces fundamental şi defini-
tor al spiritului uman ce procesează reali-
tatea obiectivă în  adevăruri proprii celui 

care cunoaşte. Cunoaşterea, dobândită din 
exterior, fiind raportată la propria subiec-
tivitate interioară devine conştientizare de 
sine, exteriorizată prin comportament. Iar 
comportamentul demonstrat este rezultatul 
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dobândit prin interferenţa la nivel cognitiv 
a două forme de cunoaştere: obiectivă şi 
subiectivă [3]. 

Cunoaşterea obiectivă  se referă la acele 
cunoştinţe  ce sunt achiziţionate din exteri-
or despre fenomenele, procesele din natură. 
Aceste  cunoştinţe în aspect educaţional sunt 
exprimate printr-un  limbaj ştiinţific  şi sunt  
axate preponderent  pe un raţionament strict  
logic. 

Cunoaşterea subiectivă se rezumă la per-
cepţiile interne: trăiri, emoţii, experienţe per-
sonale despre procesele, fenomenele întâlnite 
în natură. Acestea sunt proprii fiinţei umane 
drept  stări subiective şi vizează perceperea  
realităţii spirituale.

Aceste două forme de cunoaştere în cadrul 
procesului educaţional al disciplinelor şcolare 
Biologia, Fizica, Chimia interrelaţionează la 
nivelul conştiinţei ştiinţifice în scopul desco-
perii adevărului şi dezvoltării competenţei de 
cunoaştere ştiinţifică. 

Drept consecinţă a cunoaşterii obiective 
este dezvoltată cogniţia, iar  cunoaşterea su-
biectivă favorizează dezvoltarea metacogniţi-
ei, ambele fiind componente ale competenţei 
de cunoaştere ştiinţifică. 

Cunoaşterea dobândită în cadrul orelor 
este procesată de elev la nivel cognitiv. De 
exemplu, în rezolvarea unei probleme este ne-
cesar  ca elevul  să asculte, să înţeleagă şi să 
prelucreze  informaţia.  Dacă elevul nu înţele-
ge,  nu conştientizează întrebarea, nu va putea 
oferi un răspuns  adecvat. Iar dacă elevul  re-
cepţionează, prelucrează, conştientizează  na-
tura întrebării  va putea oferi un răspuns cores-
punzător. Procesul  de monitorizare a gândirii  
în scopul determinării soluţiei este un aspect 
al metacunoaşterii. Deci, metacunoaşterea es-
timează ceea ce se cunoaşte  şi ce se ştie să  se 
facă vis-a-vis de întrebarea adresată. 

Cogniţia este actul de cunoaştere ce 
se referă la activitatea de construcţie a 

cunoaşterii  şi edificării acelor  modali-
tăţi prin care  se realizează cunoaşterea. 
Aprecierea modului  cum a avut loc cu-
noaşterea  se referă la metacogniţie. 

Deci, în cadrul procesului educaţional 
cunoaşterea şi metacunoaşterea, cogniţia şi 
metacogniţia sunt procese realizate simultan. 
Astfel nivelul cognitiv al elevului nu poate fi 
pe deplin înţeles în absenţa unei bune repre-
zentări a propriei funcţionării metacognitive, 
de aceea în cadrul procesului educaţional al 
disciplinelor Biologia, Fizica, Chimia cogniţia 
şi metacogniţia sunt necesare de a fi dezvolta-
te concomitent în scopul formării competenţei 
de cunoaştere ştiinţifică. Conceptul de meta-
cogniţie este legat semantic de cel de cogniţie. 
Cogniţia se referă la rezolvarea de probleme, 
iar metacogniţia – la felul cum are loc aceas-
ta, drept autoreflecţie  asupra cogniţiei  şi ca 
instrument pentru a atinge performanţele [9, 
p.239]. Drept rezultat al procesului educaţi-
onal la disciplinele Biologia, Fizica, Chimia 
are loc circuitul cogniţie-metacogniţie-cogni-
ţie rezultând spirala formării competenţei de 
cunoaştere ştiinţifică la un nivel mai superior. 
Rolul cogniţiei  este în a rezolva probleme şi a 
atinge obiectivele propuse, în timp ce funcţia 
metacognitivă  este de a regla  activitatea cog-
niţiei în raport cu dificultatea sarcinii. Deci, în 
practica educaţională  aceşti doi termeni sunt 
utilizaţi concomitent deoarece au acelaşi scop:  
rezolvarea de probleme, situaţii-problemă.

Metacogniţia este un deziderat al noilor 
orientări postmoderniste promovate de că-
tre constructivism care înaintează învăţarea 
activă, construirea cunoaşterii prin activităţi 
de cercetare, investigare contribuind astfel 
la dezvoltarea  capacităţilor cognitive. Me-
tacogniţia evaluează  nivelul de dezvoltare 
a capacităţilor cognitive ceea ce-i permite 
elevului să-şi realizeze autoevaluarea şi au-
toreglarea propriului demers de învăţare. În 
acest sens, metacogniţia capătă forma unui 
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„dialog intern”  al elevului  care induce o re-
flecţie  asupra a ceea ce  face, cum face  şi 
de ce face. Metacogniţia este importantă  în 
cunoaştere / învăţare pentru că pune accent 
mai mult pe procesele  de construcţie şi pe 
condiţiile de realizare a lor decât pe produse. 
Referindu-se la elev, J.S.Brown consideră că 
patru factori intervin în acest gen de autocu-
noaştere cognitivă: elevul să ştie, cât ştie, să 
ştie ceea ce ştie să ştie ceea ce are nevoie să 
ştie şi să ştie să utilizeze strategiile de inter-
venţie [Apud. 2, 3, 8, 11].

Metacogniţia este considerată un con-
cept relativ recent  care pune accent pe rolul 
subiectului în  realizarea conştientă a proce-
sului cognitiv prin autocunoaşterea propriei 
cogniţii. Prefixul „meta” desemnează „peste”, 
„deasupra” adică un nivel superior de refe-
rinţă „cunoaşterea peste” „despre cunoaşte-
re” accentuându-se astfel rolul subiectului în 
cunoaştere, „de reglare, „ de schimbare” „de  
întoarcere spre sine” „ pentru a controla şi  re-
gla  procesele cognitive şi afective [Apud.6, 
p.108]. În acest context, pentru edificarea 
conceptului de metacogniţie pot fi utilizaţi ter-
menii: metacunoaştere, metacunoştinţe, meta-
comprehesiune, metamemorie.

În continuare vom analiza conceptul de 
metacogniţie în aspect psihologic şi pedago-
gic pentru a concretiza valoarea metacogniţiei 
în procesul de formare-dezvoltare  a persona-
lităţii elevului. 

Marele dicţionar de Psihologie defineşte 
metacogniţia „drept  ansamblu de activităţi  
cognitive prin care subiectul realizează o cu-
noaştere a propriilor sale instrumente de cu-
noaştere sau gestionează  buna funcţionare a 
acesteia” [9, p.749]. 

În sens pedagogic  metacogniţia desem-
nează procesul de conştientizare de către elev 
a modului  în care învaţă şi contribuie la dez-
voltarea capacităţilor necesare unei învăţări 
eficiente. Metacogniţia echivalează cu a şti să 

înveţi, menţionează I.Radu, adică cunoştinţele 
elevilor despre funcţionarea propriului sistem 
cognitiv [11, p. 213].

Cel mai des în literatura de specialitate 
este întâlnită definiţia metacogniţiei ca fiind  
cunoştinţele pe care le are un individ des-
pre funcţionarea propriului sistem cognitiv:        
„cunoaşterea despre propria cunoaştere, gân-
direa despre propria gândire, conştiinţa pro-
priilor gânduri, cunoştinţe despre funcţiona-
rea propriului sistem cognitiv sau după cum 
afirmă J.Piaget „posibila luare de cunoştinţă a 
ceea ce ştie” [7, p.47].  Iar acesta este, afirmă 
D. Sălăvăstru  „un factor-cheie  al controlului 
pe care individul  poate să-l exercite  asupra 
gândirii sale” [10, p.65]. 

Deci, metacogniţia  include  o serie de cu-
noştinţe şi reflecţii privind modul de funcţio-
nare a propriului sistem cognitiv şi activitatea 
de reglare a acesteia asigurând funcţionalita-
tea optimă a activităţii cognitive. 

Cogniţia  îl ajută pe  elev  să rezolve o 
anumită sarcină, iar  metacogniţia  asigură re-
vizuirea procesului  de rezolvare şi adaptare 
a paşilor necesari  realizării sarcinii de rezol-
vat. Literatura de specialitate conferă în acest 
sens metacogniţiei funcţia de „supervizare” a 
proceselor cognitive pe parcursul rezolvării 
unei sarcini. Putem astfel vorbi despre me-
tacogniţie specifică învăţării:  metaînvăţare; 
metacogniţie specifică limbajului: metalim-
baj; metacogniţie specifică memoriei: meta-
memorie. 

Autorul acestui concept, J.H.Flavell 
(1976), indică despre existenţa a două com-
ponente ale metacogniţiei: cunoştinţele des-
pre cogniţie şi reglarea cogniţiei [11, p.64]. 
Componentele structurale ale metacogniţiei  
pot fi deduse şi din definiţia cercetătorilor 
W.Doolittle  şi W.Camp (1999), conform că-
reia „şi metacogniţia se construieşte, pentru că 
ea  constă în  cunoaşterea cogniţiei proprii: ce 
ştiu, de ce sunt capabil să fac, ce mai am de 



23

Teoria educaţiei:  inovaţie şi modernizare

făcut, ce-mi trebuie să ştiu  etc. şi în reglarea 
cogniţiei sale: cum să fac, cum să mă monito-
rizez şi să mă evaluez [9, p.236].  

Analizând literatura de specialitate [13,14] 
am dedus  trei componente ale metacogniţiei: 

1. Cunoştinţele metacognitive 
2. Experienţele metacognitive 
3. Controlul şi reglarea metacognitivă 
Vom elucida în continuare structura aces-

tor componente: 
1. Cunoştinţele metacognitive, drept 

prima componentă a metacogniţiei reprezintă 
cunoştinţele achiziţionate despre variabilele 
ce interacţionează în procesul de realizare a 
unei sarcini cognitive. 

Cunoştinţele metacognitive  reprezintă:
•	 Reflecţii asupra  propriei activităţi 

cognitive; 
•	 Anticipări cu privire  la posibilităţile 

de exploatare  a acestor reflecţii. 
Deci, un element important al metacogni-

ţiei este reflecţia care reprezintă un monitor al 
proceselor de cogniţie. Procesele de reflecţie  
nu iau  forma de întrebări, ci de autoîntrebări 
pentru a facilita metacogniţia. Reflecţia conţi-
ne elemente  de autoreglare şi este un impor-
tant proces  în dobândirea cunoştinţelor meta-
cognitive. 

Cunoştinţele metacognitive pot fi:
•	 Declarative – sunt referitoare la sine, 

la altul, la sarcinile de rezolvat, la factorii ce 
influenţează performanţa.

•	 Procedurale – se referă la a şti să 
faci, la strategiile  folosite pentru  rezolvarea 
sarcinii. Pot fi accesate  o varietate mare de 
strategii  care vor aduce rezultate. 

•	 Condiţionate – se referă la cunoaş-
terea a când şi de ce folosesc cunoştinţele 
declarative şi procedurale. Aceasta permite 
strategiilor folosite să fie mai eficiente. 

2. Experienţele metacognitive. Cunoş-
tinţele metacognitive pot da naştere la o nouă 
experienţă conştientă, pe care  J.H.Flavell o 

denumeşte „experienţă  metacognitivă” şi se 
referă la sarcinile  realizate şi progresul înre-
gistrat. 

Acestea reprezintă  variabile  ce ţin de sar-
cinile de învăţare, strategiile ce pot fi utilizate 
în rezolvarea  anumitor probleme, adică „a şti 
să faci” diverse activităţi utilizând cunoştinţe-
le metacognitive dobândite. 

3. Controlul şi reglarea metacogniţi-
ei. Verificarea activităţilor metacognitive în 
scopul determinării eficienţei şi aplicarea în 
acest sens a strategiilor de ameliorare. Con-
trolul activ metacognitiv motivaţional şi com-
portamental asupra propriei învăţări se referă 
la autoreglarea învăţării. În această ordine 
de idei, metacogniţia este  centrul de reglare 
a  învăţării, ce exercită un control activ, mo-
tivaţional şi comportamental asupra propriei 
învăţări. Reglarea reuneşte atât  cunoştinţele, 
strategiile metacognitive cât şi mecanismele 
adică experienţele metacognitive. Acesta este 
un proces activ, prin care elevii îşi fixează sco-
puri, obiective de învăţare pentru ca mai apoi 
să depună efort pentru a-şi monitoriza: cog-
niţia, motivaţia, emoţiile, comportamentul, 
contextul, mediul fizic şi social în propriile 
activităţi. Componenta metacogniţiei regla-
rea implică pentru realizare motivaţie, voinţă 
şi presupune  traversarea următorilor paşi:

•	  Planificarea – se referă la selecta-
rea strategiilor corespunzătoare ce vor afec-
ta direct dobândirea performanţei şi vizează 
stabilirea scopurilor intermediare şi finale ale 
sarcinii de rezolvat, stabilirea etapelor şi ale-
gerea strategiilor de lucru. Numeroase studii 
au demonstrat că abilităţile de planificare se 
dezvoltă odată cu vârsta, astfel  acestea se dez-
voltă accelerat  în perioada 10-14 ani pentru a 
deveni mai târziu automatisme. Drept conse-
cinţă, experţii sunt angajaţi în planificări glo-
bale, iar novicii – în planificări locale. 

•	 Monitorizarea – se referă la conşti-
entizarea înţelegerii sarcinii de performanţă şi 
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vizează efortul de supraveghere şi corectare 
a unei acţiuni raportate la modelul de acţiuni 
planificate. Propunem o serie de întrebări ce 
se referă la această etapă:

 – Am înţeles ce am de făcut?
 – Strategia de lucru aplicată este eficien-

tă în realizarea obiectivului propus?
 – Îmi ating  obiectivul propus?
 – Este necesar de a face  modificări în me-

todologia aplicată pe parcursul rezolvării?
•	Evaluarea – se referă la estimarea pro-

dusului final al unei sarcini şi eficienţa sarcinii 
care a fost performantă, implică reevaluarea 
strategiilor utilizate. Ea  verifică gradul în care 
rezultatul final se suprapune cu cel aşteptat şi 
desigur gradul de realizare a obiectivelor pro-
puse. Întrebările elevului ar fi:

 – Mi-am atins scopul?
 – Ce am reuşit să realizez ?
 – Ce nu am reuşit să realizez?

Metacogniţia constituie una dintre cele  mai 
importante  componente ale sistemului cogni-
tiv uman şi reprezintă la moment un imperativ 
ce are implicaţii pertinente în cadrul fiecărui 
domeniu curricular. Dar disciplinelor de la aria 
curriculară Matematică şi Ştiinţe  le revine un 
rol aparte în  dezvoltarea metacogniţiei, argu-
ment în acest sens pot servi  cercetările reali-
zate de B.Y.White şi J.R.Frederiksen, care de-
monstrează că dezvoltarea metacognitivă prin 
formularea de întrebări este o soluţie pentru a 
face accesibilă pentru toţi gândirea ştiinţifică, 
cunoaşterea prin cercetare [9, p.239]. 

Valorificarea metacogniţiei în cadrul disci-
plinelor reale oferă posibilitate elevului de a-şi 
contura şi perfecţiona  permanent  propria com-
petenţă de cunoaştere ştiinţifică şi condiţionea-
ză elevul pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii. 

Drept componentă constructivă a 
competenţei de cunoaştere ştiinţifică, me-
tacogniţia îşi găseşte reflectare în cadrul 
procesului de evaluare. Evaluarea com-
petenţei de cunoaştere ştiinţifică are drept 

scop dezvoltarea metacogniţiei pentru ca 
elevul să dobândească conştiinţa propri-
ei învăţări, a evoluţiei sale cognitive, a 
acţiunilor ce  l-au  determinat  să pro-
greseze şi a celor ce l-au indus în eroare 
în procesul studierii disciplinelor şcolare 
Biologia, Fizica, Chimia. Învăţarea este 
nucleul acţiunilor educative şi beneficiază 
de serviciile  evaluării, deci ambele sunt 
procese  ce se autoalimentează. În cadrul 
disciplinelor naturii Biologia, Fizica, Chi-
mia învăţarea contribuie la dezvoltarea 
proceselor cognitive şi oferă materie pri-
mă evaluării prin metacogniţie, iar evalu-
area prin metacogniţie este combustibilul  
învăţării şi deci dezvoltării cognitive.  

Proiectarea metacogniţiei drept compo-
nentă a competenţei de cunoaştere ştiinţifică 
va determina elevii să-şi:
• planifice, organizeze, gestioneze, contro-

leze şi regleze propria activitate cognitivă;
• respecte  nivelul de realizare a sarcinilor, 

de atingere a obiectivelor;
• aprecieze obiectiv propriile rezultate; 
• identifice  lacunele  în cunoaştere  şi  mo-

dalităţile de soluţionare a acestora.
C.L. Oprea referindu-se la evaluare  indică 

că aceasta se converteşte într-un instrument  
aflat în mâinile elevului pentru a-l ajuta să  
conştientizeze  ceea ce a dobândit fiind inte-
resat de  procesele ce-i uşurează activitatea  
de învăţare  şi-i permite reglarea şi ameliora-
rea acesteia [6, p.296]. În acest sens sunt în-
curajate activităţile de autoevaluare. Astfel o 
condiţie importantă a stimulării capacităţilor 
metacognitive ale elevilor este reprezentată de 
antrenarea autoevaluării. 

Abordată în context  praxiologic,  prin 
prisma  componentei reglare (care include 
cunoştinţele şi experienţele metacognitive)  
metacogniţia, poate fi dezvoltată la discipli-
nele Biologia, Fizica, Chimie prin următoarea 
succesiune: 
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Planificare: pentru a-şi planifica so-
luţionarea unei situaţii de învăţare elevul 
trebuie să-şi formuleze următorul set de 
întrebări:

 – Ce ştiu despre acest tip de situaţie 
sau problemă?

 – Care este obiectivul major al acestei 
situaţii, probleme?

 – Deţin suficiente informaţii pentru re-
zolvarea acestei situaţii, probleme?

 – De unde pot obţine un surplus de in-
formaţii?

 – De cât timp am nevoie pentru a re-
zolva această sarcină?

 – Care sunt cele mai eficiente strategii 
pe care le pot utiliza în rezolvarea si-
tuaţiei, problemei, pornind de la situ-
aţiile anterioare ?

 – Am înţeles suficient de bine situaţia, 
problema?

 – Cum pot verifica veredicitatea rezul-
tatului obţinut?

Monitorizare: Abilităţile de monito-
rizare a metacogniţiei se dezvoltă într-
un ritm lent, dar acestea pot fi dezvoltate 
prin exerciţii de genul: 

 – Compararea de către elev a răspun-
sului dat cu cel oferit de manual sau 
alte materiale de suport;

 – Raportarea răspunsului dat la crite-
riile de evaluare prezentate de către 
cadrul didactic;

 – Identificarea greşelilor proprii sau pe 
cele ale unui coleg;

 – Rezumarea, esenţializarea unui text 
ştiinţific propus spre analiză;

 – Formularea într-un limbaj propriu a 
unei idei, ipoteze, teorii; explicarea 
diverselor procese, fenomene;

 – Realizarea pe parcursul derulării 
activităţii de învăţare a unei scheme 
care să redea sintetic etapele par-
curse;

 – Conştientizarea progresului realizat pe 
parcursul activităţii de învăţare prin ra-
portarea la criteriile impuse;

 – Gestionarea adecvată a timpului alocat 
rezolvării sarcinii propuse. 

Evaluare: La finele rezolvării unei situa-
ţii-problemă propuse la disciplinele Biologia, 
Fizica, Chimia elevii îşi pot exersa capacităţi-
le metacognitive astfel:

 – Evaluarea nivelului de complexitate a 
sarcinii rezolvate;

 – Stabilirea neclarităţilor apărute în pro-
cesul de însuşire a noilor cunoştinţe;

 – Identificarea aspectelor care necesită 
reluare într-o activitate de învăţare vii-
toare, pentru a asigura însuşirea corec-
tă şi deplină;

 – Identificarea utilităţii cunoştinţelor în-
suşite;

 – Estimarea eficienţei strategiilor aplica-
te în rezolvarea situaţiilor;

 – Identificarea posibilităţilor de integra-
re a noilor achiziţii în sistemul de cu-
noştinţe existent deja;

 – Formularea unor concluzii privind efi-
cienţa stilului propriu de învăţare. 

Acest exemplu poate fi completat în con-
tinuare, în funcţie de situaţia de învăţare, de 
experienţa anterioară a elevilor, de specificul 
disciplinei şcolare. 

Dezvoltarea strategiilor metacognitive 
sunt importante atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori pentru a-şi adresa întrebări asupra 
modului cum şi-au proiectat activitatea, cum 
au realizat-o, cum au fost direcţionaţi ele-
vii spre rezolvarea sarcinii, dacă au realizat 
o autoevaluare calitativă a performanţelor, 
dificultăţilor înregistrate, erorilor. Aplicarea 
unor metode specifice pentru dezvoltarea 
acestor strategii metacognitive poate contri-
bui la sporirea responsabilităţii personale a 
elevului şi a cadrului didactic, şi desigur, la 
sporirea eficienţei procesului de învăţare. 
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Arta de a învăţa se construieşte treptat 
de către elevi, ghidaţi de măiestria cadrelor 
didactice. Aşadar, elevii trebuie ajutaţi de ca-
drele didactice ca să-şi însuşească şi să conşti-
entizeze deprinderile metacognitive, să înveţe 
să-şi cunoască propria gândire, să-şi controle-
ze capacitatea de procesare a informaţiei, să-şi 
monitorizeze eficienţa strategiilor şi să-şi au-
toevalueze progresul. 

În concluzie constatăm că elevul graţie 
metacogniţiei se cunoaşte pe sine  însuşi, 
se formează (autoformează) ca personali-
tate  capabilă  să  transforme ceea ce ştie 
în a fi construind astfel calea spre propria 
devenire. 

Conform teoriei lui Wolf, dezvoltarea 
metacognitivă favorizează transferul învă-
ţării, iar un antrenament metacognitiv are o 
influenţă pozitivă asupra performanţei do-
bândite de elevi. Unele dintre studiile mai 
recente evidenţiază legătura existentă între 
metacogniţie şi reuşita şcolară a elevilor, 
care fiind explorată adecvat în cadrul do-
cumentelor de politici educaţionale poate 
fi o condiţie esenţială a asigurării succe-
sului şcolar al elevului. Deşi metacogniţia 
este recunoscută în cercetările psihologice 
şi pedagogice ca fiind intrinsecă învăţării 
eficiente şi formării integre a personalită-
ţii elevului, programele curriculare actuale 
nu evidenţiază utilizarea strategiilor meta-
cognitive în cadrul procesului educaţional. 
Educarea metacognitivă a elevilor reprezin-
tă o problemă curriculară actuală ce trebuie 
încadrată în preocupările pentru dezvolta-
rea cognitivă a elevilor în general şi forma-
rea competenţei de cunoaştere ştiinţifică în 
mod special. Iar eficienţa poate fi estimată 
doar în cazul proiectării sistemice a meta-
cogniţiei în cadrul procesului educaţional 
al disciplinelor şcolare Biologia, Fizica, 
Chimia drept condiţie esenţială în formarea 
competenţei de cunoaştere ştiinţifică. 
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