
Fişă de lucru  

pentru  

Rezolvarea de problemă  

 
Prof. consilier şcolar, 

Angela Plăcintar 

 

 

 

Să presupunem că vă confruntaţi cu o situaţie problematică, care vă creează tot felul de 

gânduri care vă îngrijorează, vă agită şi nu ştiţi în ce mod să o rezolvaţi. Pentru a ajunge la o 

soluţie, este necesar să parcurgeţi câteva eape, după cum urmează: 

 

1. Definiţi problema şi stabiliţi clar scopul! Cu cât definirea este mai clară şi 

mai specifică, cu atât este mai uşor de rezolvat.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Notaţi toate variantele de soluţii care vă vin în minte, fără să le evaluaţi 

calitatea sau utilitatea practică. Scrieţi toate ideile care vă vin în minte. 

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________ 

 

3. Citiţi cu atenţie soluţiile notate mai sus şi stabiliţi dintre ele avantajele 

sau dezavantajele pe care le vi le oferă fiecare. 

Avantaje Dezavantaje 

  

  

  

  

  



4. Evaluaţi rapid fiecare dintre avantajele şi dezavantajele notate şi alegeţi 

cea mai bună, mai avantajoasă şi mai la îndemână variantă de soluţie sau 

combinaţie înte soluţii, pentru rezolvarea de problemă. Notaţi-o în spaţiul 

de mai jos! 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Chiar dacă soluţia aleasă este una foarte bună, aceasta nu va fi de folos 

dacă nu este şi pusă în practică. Aşadar, întocmiţi un plan de acţiune, 

pentru a pune în practică soluţia aleasă, în vederea rezolvării de 

problemă. 

Obstacole care 

pot apărea 

Informaţiile de care 

dispuneţi şi mai 

aveţi nevoie 

Resursele de care 

dispuneţi şi de care 

mai aveţi nevoie 

Acţiuni concrete 

pe care le veţi 

face 

    

    

    

    

    

 

6. Observaţi modul în care evoluaţi, urmăriţi progresele pe care le 

înregistraţi şi ce mai este necesar să obţineţi sau să învăţaţi pentru a 

ajunge la destinaţia dorită. În cazul în care constataţi că lucrurile nu vă 

sunt favorabile şi că se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu ezitaţi să 

alegeţi o altă soluţi şi să vă revizuiţi planul de acţiune. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. La finalul rezolvării de problemă, celebraţi/sărbătoriţi eforturile depuse 

şi reuşita voastră, într-un mod care să vă binedispună şi să nu aducă 

vreun prejudiciu altor persoane. 


