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Rezumat: 
În Dicţionarul Explicativ termenul de problemă este asociat oricărui domeniu în raport cu care se face o cercetare /se efectuează o 
sarcină / se iniţiază o acţiune în baza căreia se formulează un rezultat ca soluţie a unui context sau a unei caracteristici ipotetic/ă sau 
real/ă. Tot acestui termen i se asociază sensul de dificultate.  
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte cadrul general al tehnicilor de rezolvare a problemelor, bazat pe secvenţialitate şi privite din 
perspectiva claselor de acţiune (etape), descrierea etapelor, întrebări şi comentarii care însoţesc aceste etape, respectiv evidenţierea 
rolurilor profesorului şi elevilor în demersuld e rezolvare a problemelor. 
 
Abstract: 
In the dictionary the term “problem” (or “problem solving”)  is associated with any domain in relation to which a research is carried 
out / a task is performed / an action is initiated based on which a result is formulated as a solution from a context or from a 
hypothetical or real characteristic. This term also associates the meaning of difficulty. 
The present paper aims to present the general framework of problem-solving techniques, based on sequences, which are described 
from the perspective of the action classes (stages), the description of the stages, questions and comments accompanying these stages, 
and the emphasis of the roles of the teacher and the students in the problem solving. 
 
PROBLEMĂ – sensuri asociate cuvântului conform DEX 2009: 
 
I.  
1. Chestiune care prezintă aspecte neclare, discutabile, care necesită o lămurire, o precizare, care se pretează la discuții.  
2. Chestiune importantă care constituie o sarcină, o preocupare (majoră) și care cere o soluționare (imediată).  
3. Chestiune care intră în sfera preocupărilor, a cercetărilor cuiva; obiect principal al preocupărilor cuiva; temă, materie. ♦ (Mat.) 
4. Chestiune în care, fiind date anumite ipoteze, se cere rezolvarea, prin calcule sau prin raționamente, a unor date.  
 
II.  
1. Dificultate care trebuie rezolvată pentru a obține un anumit rezultat; greutate, impas.  
2. Lucru greu de înțeles, greu de rezolvat sau de explicat; mister, enigmă.  
 
 
 
 



PROBLEMĂ-etape de rezolvare 
 
ETAPE DESCRIEREA 

ETAPEI 
ÎNTREBĂRI ACŢIUNI 

Înţelegerea 
problemei  

Orice problemă, 
indiferent de 
domeniul căreia îi 
aparţine trebuie – 
de regulă! - să 
conţină în enunţul 
său una sau mai 
multe cerinţe. 
Furnizarea 
răspunsului la 
cerinţă se numeşte 
rezolvare. Pentru a 
rezolva o problemă, 
aceasta trebuie să 
conţină explicit sau 
implicit o serie de 
date iniţiale numite 
ipoteze.  

Directe (întrebări esenţiale prin care identificăm în enunţ 
elementele constituente ale problemei) 
Care este cerinţa problemei?  
Cerinţa este partea enunţului problemei formulată de regulă 
sub forma unei întrebări sau a unei comenzi la care trebuie 
să se răspundă (descrieţi, argumentaţi, construiţi, desenaţi, 
analizaţi, verificaţi etc.) 
Care este sunt necunoscuta/necunoscutele problemei? 
În cerinţă, de regulă, identificăm (principala) necunoscută a 
problemei (datele de ieşire), adică ceea ce dorim să 
determinăm, aflăm, decidem.  
Care sunt ipotezele problemei? 
De regulă, o problemă standard (şcolară) are o serie de date 
de intrare – ipoteze – necontradictorii, consistente, de 
regulă îndeplinind condiţia de necesitate şi de suficienţă, 
precum şi de exprimare optim matematică (în sensul lipsei 
de repetiţie a informaţiei, fără redundanţă). 
Ipotezele pot fi exprimate în termeni de date sau de 
condiţii pe care trebuie să le îndeplinească datele şi 
necunoscutele.  
Ce semnificaţii atribuim notaţiilor / simbolurilor / 
reprezentărilor din enunţul problemei? 
Enunţul unei probleme poate avea diferite grade de utilizare 
a formalismului specific disciplinei, pornind de la enunţuri 
de tip text (enunţuri care transcriu fidel exprimarea verbală 
a problemei), până la enunţuri pur formalizate (enunţuri 
exprimate în termeni de logică matematică sau exprimate 
prin desene, diagrame, histograme etc). 
Ambele cazuri de prezentare a enunţului pot aduce 
provocări. Astfel, elevul trebuie să fie capabil – competenţă 
specifică: 

- de a rescrie un enunţ prin utilizarea formalismului 
matematic, ca punct de plecare a corpului rezolvării 
problemei, care este mult mai simplu de a fi redactat 

Profesorul:  
- propune problema; 
- evidenţiază scopul 

pentru care se propune 
problema 

- stabileşte contextul de 
învăţare optim pentru 
furnizarea 
răspunsului/rezolvării; 

- orientează învăţarea 
prin adresarea de 
întrebări; 

- furnizează răspunsuri 
înspre completarea 
răspunsurilor elevilor 
sau la întrebările 
elevilor 

 
Elevii: 

- citesc textul problemei 
şi îl pot “reformula” 
mental sau la propriu în 
termeni de proprie 
înţelegere sau în 
termeni ştiinţifici, după 
caz; 

- analizează enunţul şi 
identifică în mod corect 
tipurile de date, de 
condiţii şi cerinţele 
problemei; 

- integrează enunţul în 
zone de cunoaştere sau 
experienţe anterioare.  



în termeni şi simboluri universal acceptaţi; 
- de a “traduce” scrierea simbolică sau figurativă în 

termenii propriei înţelegeri, cu respectarea întru 
totul a sensului acestora în contextual în care apar! 

Indirecte (întrebări prin care aducem problema într-un 
context al cunoaşterii/deprinderilor anterior formate) 
Cărui domeniu / tematici asociez ipotezele problemei?  
Identificarea unui răspuns cât mai specific la o astfel de 
întrebare ne permite integrarea problemei într-o zonă 
experenţială care oferă încrederea că putem răspunde 
cerinţei.  
Corelat cu acest aspect, o întrebare derivată ar fi: 
Care sunt cuvintele-cheie ale problemei? 
Identificarea corectă a acestor cuvinte-cheie permit o 
orientare mai bună în alegerea contextelor de învăţare 
anterioară care pot fi utilizate în rezolvare.  

ETAPE DESCRIEREA 
ETAPEI 

ÎNTREBĂRI ACŢIUNI 

Abordarea 
strategică a 
rezolvării 

Rezolvarea 
problemei 
presupune 
elaborarea unui 
plan de acţiune, 
deci a unei strategii 
(metodă, 
tehnică/procedeu şi 
instrumente 
utilizate). 
Scopul planului 
este proiectarea 
unei înlănţuiri 
corecte, completă şi 
eficientă a etapelor 
de prelucrare a 
datelor de 
intrare/ieşire care 
să asigure validarea 
implicaţiei cauză-

Ce tipuri de ipoteze avem? Există o modalitate de a le 
înlănţui înspre utilizarea lor în rezolvarea cerinţei?  
Este importantă clasificarea ipotezelor în termeni de date şi 
de condiţii. Condiţiile trebuie analizate din punctul de 
vedere al consistenţei (necontradictorii), necesităţii (în 
lipsa condiţiei respective problema nu poate fi rezolvată) şi 
suficienţei (condiţiile puse sunt cele care permit rezolvarea, 
nu există lacune în enunţ). O astfel de analiză va permite şi 
identificarea unor elemente redundante sau repetitive, însă 
un enunţ ştiinţific nu ar trebui să conţină astfel de elemente; 
în schimb, o problemă extrasă din realitate nu are un text 
predefinit, ea poate fi formulată împreună cu elevii şi 
aceştia trebuie îndrumaţi pentru a concepe enunţuri 
“curate”, în termeni de redactare ştiinţifică. 
Este foarte important să rescriem textul problemei în 
limbajul specific matematic şi într-o coerenţă a ordinii 
mesajelor  (mai ales în condiţiile enunţurilor de dimensiuni 
mari) în termeni de : 

Ipoteze: … 
Concluzii:…  

Profesorul:  
- orientează învăţarea 

prin adresarea de 
întrebări; 

- furnizează răspunsuri 
înspre completarea 
răspunsurilor elevilor 
sau la întrebările 
elevilor; 

- poate completa metoda 
de rezolvare a 
problemelor cu alte 
metode de tip hărţi 
conceptuale, 
brainstorming etc 

 
Elevii: 

- redactează în limbaj 
matematic enunţul  

- formulează şi răspund 



efect. În acest context este importantă ordonarea ipotezelor astfel 
încât să genereze o înlănţuire coerentă a prelucrărilor 
acestora spre realizarea rezolvării. 
Ce elemente trebuie să adăugăm / asociem  enunţului 
pentru a permite iniţierea rezolvării problemei? Ce 
prelucrări ale ipotezelor se pot realiza? 
Etapă la care se identifică necesitatea efectuării de notaţii 
ale necunoscutelor, desene sau reprezentări grafice care să 
“traducă” ipotezele într-o formă care sprijină rezolvarea. 
De asemenea, citirea ipotezelor (date şi condiţii) va avea în 
vedere posibile consecinţe imediate ale condiţiilor impuse 
de problemă. 
Care sunt elementele teoretice care sprijină rezolvarea? 
Care sunt instrumentele (metode, algoritimi) care 
sprijină rezolvarea? 
Dacă la etapa anterioară (înţelegerea problemei) s-a făcut o 
încadrare generală a problemei într-o zonă tematică, acum 
este momentul la care se va face actualizarea acelor 
elemente teoretice şi deprinderi specifice şi utile rezolvării 
(teoreme, proprietăţi, definiţii, algortimi etc).  
Care sunt asemănările sau deosebirile problemei faţă de 
alte probleme întâlnite anterior?  
Este foarte important şi confortabil recunoaşterea tiparelor, 
ca element încurajator că problema nu este una cu caracter 
de noutate integrală, deci strategii anerioare de rezolvare 
pot fi transferate şi acesteia.  
Fiecare dintre tipurile de probleme contribuie la învăţare, 
fie că problemele au caracter repetitiv ( de exersare – 
formare de deprinderi), fie că problemele au parţial un 
caracter repetitiv (parte a enunţului corespunde cu alte 
enunţuri anterioare) dar are şi caracter de noutate.  
În acest ultim caz, trebuie făcută discuţia asupra noutăţii – 
care poate fi de formă, în sensul ordinii ipotezelor sau 
modului de exprimare, sau care poate fi de fond, în sensul 
în care există un filon comun cu experienţe anterioare dar 
anumite ipoteze sau cerinţe sunt noi.  
Discuţiile care trebuie purtate sunt la fel de importante atât 
în termeni de identificare a asemănărilor (tiparelor, 

la întrebări care sprijină 
structurarea rezolvării.  



invarianţilor etc), cât şi în termeni de deosebiri (variabile 
ale contextului teoretic în raport cu care se propune 
problema).  
Asemănările şi deosebirile vor fi studiate atât din punct de 
vedere al ipotezelor, cât şi din punct de vedere al cerinţelor. 
Dirijarea învăţării în acest caz presupune crearea 
deprinderilor la elevi de a-şi adresa sau de a adresa 
profesorului „întrebările potrivite”.  
O serie de astfel de întrebări este: 
Cu ce probleme anterioare fac conexiunea pentru a 
transfera metoda, procedeul? Putem reformula enunţul 
problemei? De fapt, ce se cere? Ca să pot răspunde 
cerinţei, ce aş putea adăuga drept cerinţe intermediare? 
Care este ipoteza care iniţiază rezolvarea? Care sunt 
ipotezele care vor fi utilizate direct, fără prelucrare? 
Care sunt ipotezele care permit prelucrare? Avem toate 
notaţiile efectuate?  
Există elevi care prin citirea enunţului „decid” asupra 
caracteristicilor problemei: nivel de dificultate, 
complexitate privind domeniile teoretice implicate, 
claritatea enunţului, noutatea enunţului etc. De cele mai 
multe ori decizia nu este întru totul motivată sau pur 
raţională, ci este rezultatul instalării la elev a unor 
cutume/preconcepţii, atât cu sens pozitiv („Aaaa..., este o 
problemă de calcul, este simplă!”) cât şi în sens negativ („E 
o problemă de geometrie, sunt atâtea teoreme că sigur va fi 
dificil de rezolvat...”).  
Preconcepţiile pot fi favorizate de un management al 
dezvoltării de competenţe de revolvare a problemelor 
defectuos, în care fie profesorul consideră că elevul are 
anterior deprinderile formate în acest sens, fie exprimă 
proprii opinii privind anumite tematici, fie nu introduce 
gradual nivelul de complexitate al problemelor. 
O etapă esenţială în realizare planului o reprezintă 
dezvoltarea capacităţilor de gândire alternativă – laterală.  
„Este normal să mi se pară dificil, este anormal să nu încerc 
să depăşesc această dificultate” poate fi un motto al 
startegiei de rezolvare a problemelor.  



În sprijinul acestei idei, pentru o problemă dată trebuie 
creată obişnuinţa de a construi răspunsul – fie el şi parţial – 
prin alternative de tipul: 

- pot prelucra parte a ipotezelor? 
- pot efectua notaţii de sprijin? 
- pot particulariza pentru a identifica parte a 

răspunsului? 
- pot utiliza analogii? 
- pot ignora anumite condiţii iniţiale, pentru a 

reconstrui experienţe anterioare reuşite, ca mai 
apoi să identific ce aduc nou cele ignorate iniţial? 

- pot asocia noi condiţii care permit iniţierea unui 
răspuns (o problemă de tip demonstraţi pentru 
orice număr natural că ... poate avea condiţie 
suplimentară ca numărul natural să fie par...)? 

- ajungând la un impas al rezolvării, oare am utilizat 
toate ipotezele; am utilizat corect implicaţia sau 
echivalenţa?  

- pot folosi negaţia enunţului pentru a ajunge la 
rezultat? 

ETAPE DESCRIEREA 
ETAPEI 

ÎNTREBĂRI ACŢIUNI 

Implementarea 
strategiei şi 
monitorizare 

Etapă la care elevul 
realizează efectiv 
construcţia 
rezolvării 
problemei, cu 
obţinerea 
răspunsului pentru 
fiecare dintre 
cerinţele acesteia.  

Motto-ul acestei etape are două componente posibile: 
- „Cam ştiu ce trebuie să fac pentru a rezolva 

problema, rămâne să acord atenţie 
redactării/formulării verbale a rezolvării.” 

- „Deşi am analizat întregul enunţ, modul în care 
trebuie să relaţionez ipotezele cu necunoscutele 
îmi este (total) neclar.” 

Ambele situaţii sunt absolut posibile la nivelul orelor 
destinate rezolvării de probleme. 
Vorbim în prezent de abordări diferenţiate şi, mai nou de 
„tailored curriculum”. Rezolvarea de probleme reprezintă 
zona unde inevitabil orice profesor aplică în mod conştient-
voit sau internalizat-spontan aceste tehnici. Cel mai simplu 
mod de a construi haina educaţională potrivită pentru 
fiecare elev este de a-i păstra curiozitatea, aceasta 
exprimându-se prin obişnuiţa elevului de a adresa întrebări. 

Profesorul:  
- are rol de 

tutor/observator şi poate 
utiliza momentul 
redactării rezolvărilor 
de către elev, notându-
şi dificultăţile 
întâmpinate de aceştia 
pentru a identifica 
dificultăţile de învăţare, 
eventualele erori tipice. 

 
Elevii: 

- redactează în limbaj 
propriu /ştiinţific 
rezolvarea  



Răspunsul profesorului la o întrebare a elevului va avea 
două câştiguri majore pentru scopurile didactice:  

- atât de a răspunde elevului care a adresat întrebarea, 
oferind îndrumare sau feed-back; 

- cât şi de a răspunde ntrebărilor nepuse dare 
eseneţiale”, arareori o întrebare formulată de un 
elev fiind cu caracter individual, de cele mai multe 
ori reprezentând o situaţie care necesită răspuns 
pentru măcar o parte a rupului de elevi. 

Care sunt relaţiile cauză-efect? Cum formulez aceste 
relaţii în termeni de corectitudine? 
Dacă în etapele anterioare s-a realizat familiarizarea cu 
enunţul, s-a făcut o asociere cu zonele de conţinut şi de 
metodă, totul rămânând la nivel de „acastaa este calea”, la 
etapa de faţă elevul trebuie să redacteze propriu-zis 
răspunsul şi, în acest context, rezolvarea este ca un drumul 
de acasă la şcoală, este unul cunoscut dar care poate oferi 
surprize de fiecare dată, condiţiile iind unele care pot 
modifica uneroi esenţial strategia de parcurgere a sa.  
Astfel, este momentul la care elevul pune în practică 
experienţele anterioare, acordând atenţie la: 

- abordarea pe paşi a rezolvării, inclusiv a verificării 
fiecărui pas; fiecare pas preuspune corelarea 
ipotezelor sau preluacrarea câte unei ipoteze, 
obţinând noutate faţă de enunţ, utilizând implicaţia 
sau echivalenţa; 

- este important ca elevul să aibă formate abilităţi de 
a gândi în termeni particulari o situaţie sau de a 
face analogii, în ambele cazuri trebuind să aibă 
capacitatea de utiliza eficient rezultatele particulare 
sau obţinute prin analogie, mai ales în contextul 
unor probleme cu caracter de generalitate / 
enunţurilor universale; 

- un factor important în obţinerea răspunsurilor este 
intuiţia; aceasta nu presupune empirism, ci o sumă 
considerabilă de experienţe anterioare care să-i 
permită lejeritatea cerectării mentale înspre 
identificarea celei mai bune strategii;  

- formulează şi răspund 
la întrebări care sprijină 
structurarea rezolvării. 

- au chei de verificare a 
conformităţii etapelor 
de reozlvare parcurse.  



- evident, fără o cunoaştere teoretică bună, rezolvarea 
de probleme nu-şi are sensul; de aceea elevul 
trebuie să abordeze o problemă ca un performer 
sportiv: nu se poate face performanţă fără perioade 
de „încălzire”; elevul trebuie să aibă acces la 
„dotările sălii de antrenament”, care în cazul e faţă 
poate însemna accesul la infirmaţie teoretică şi de 
metodă înainte şi în timpul rezolvării. 

Ce conflicte apar? 
În opinia noastră, excepţie făcând secvenţa de rezolvare de 
probleme cu rol de exersare/formare de deprinderi de bază 
– unde scopul problemelor propuse este aplicare întocmai a 
metodelor şi algortimilor – orice problemă conţine o zonă 
de „conflict euristic”, elevul fiind pus în situaţia de a fi 
mediatorul dintre „ce şi cum ştie” şi”ce şi cum trebuie să 
aplice ceea ce ştie”. În rezolvarea de probleme, apariţia 
zonelor de conflict exprimă faptul că problema propusă 
conţine noutate (de regulă) sau evidenţiază dificultăţi de 
înţelegere corectă a teoriei.  
Conflictul este necesar însă el trebuie să fie unul cu scop de 
captare a atenţiei, de menţinere a interesului elevului înspre 
problematica propusă şi trebuie să fie atent dozat, astfel 
încât să nu conducă la eşec, renunţare sau indiferenţă. De 
aceea, introudcerea zonelor de conflict intenţionată de către 
profesor trebuie să fie una graduală şi având în vedere 
prioritizarea scopului: 

- este mai importantă rezolvarea problemei? 
- este mai importantă dezvoltarea de deprinderi de 

rezolvare de probleme? 
 

ETAPE DESCRIEREA 
ETAPEI 

ÎNTREBĂRI ACŢIUNI 

Verificare, 
retenţie şi 
transfer 
(impact şi 
sustenabilitate) 

Elevul trebuie să 
valideze rezultatul 
obţinut în raport cu 
cerinţele problemei, 
să fie capabil să 
reţină elementele 

Această etapă este esenţială pentru atingerea scopului de 
învăţare şi trebuie abordată cu aceeaşi importanţă şi buget 
de resurse ca şi etapa redactării rezolvării. 
Corespunde rezultatul cu cel solicitat în enunţul 
problemei?  
Dacă problema este cu răspuns predeterminat, aceasta pare 

Profesorul:  
- favorizează formularea 

de concluzii 
-  

 
Elevii: 



de noutate aduse de 
problemă şi să le 
utilizeze eficient 
înspre întărirea 
propriei învăţări 

doar o verificare simplă însă concordanţa rezultatului 
obţinut cu cerinţa poate fi indusă şi de „forţare” a 
rezultatului, care poate presupune: 

- intuiţie dar nu fundamentare; 
- multipla eroare (eroarea erorii nu înseamnă 

corectitudine). 
Dacă problema este cu răspuns deschis, acesta trebuie 
validat prin verificarea acestuia în raport cu fiecare dintre 
ipoteze (date şi condiţii). În cazul obţinerii mai multor 
răspusuri posibile, este esenţială revederea tuturor 
condiţiilor, această verfiicarea putând evidenţia faptul că 
numai unele dintre răspusuri verifică integral setul de 
condiţii impuse de problemă. 
Am răspuns la toate cerinţele problemei? 
Citirea superificială a enunţului poate induce elevului 
faptul că a finalizat problema prin obţinerea unui răspuns 
parţial, chiar dacă cerinţa este de tip conjuncţie sau 
disjuncţie.  
Cum efectuez proba? 
Nu orice problemă permite verificarea directă a 
rezultatului, de aceea elevul trebuie să decidă asupra căilor 
prin care îşi poate valida rezultatul obţinut.  
În zona de retenţie şi transfer, elevul trebuie să aibă 
obişnuinţa să-şi formuleze întrebări de tipul: 
Care au fost zonele de conflict/ noutate aduse de 
problemă? 
Conştientizarea acestor elemente sunt factori favorizanţi ai 
întăririi învăţării. Recomandarea autorilor este ca fie în 
termeni de etape ale rezolvării, fie suplimentar, elevul să-şi 
marcheze / consemneze aspecte care, la etape de 
retrospecţie, să atragă atenţia (sublinieri, notaţii cu altă 
culoare, etichete de tipul „important”, „de reţinut”, „de 
refăcut, de exersat”) 
Aş putea obţine rezultatul şi pe o altă cale? 
În opinia noastră, această întrebare este una care 
corespunde unor deprinderi esenţiale ale oricărei activităţi, 
situându-se în zona de optimizare a resurrselor pe care le 
utilizezi pentru rezolvarea unei sarcini de lucru sau de 

- redactează în limbaj 
propriu /ştiinţific 
rezolvarea  

- formulează şi răspund 
la întrebări care sprijină 
structurarea rezolvării. 

- au chei de verificare a 
conformităţii etapelor 
de reozlvare parcurse.  



muncă. De aceea, elevul trebuie încurajat ca după formarea 
de deprinderi de rezolvare de probleme (eficacitate) să 
dezvolte acetse deprinderi în termeni de eficienţă. 
Pot formula o problemă asemănătoare? 
Orice problemă are un propunător şi rezolvitori. De regulă, 
propunătorul este şi primul rezolvitor, vezi conjecturile. 
Este binecunoscut faptul că există experţi în rezolvarea de 
probleme dar nu toţi cei experţi în rezolvarea de probleme 
sunt şi propunători de probleme. La nivelul elevului,nu se 
pune în discuţie formularea unei probleme cu caracter de 
originalitate, ci de a recrea prin analogie sau consecinţă 
noi enunţuri interogative sau acţionale. Capacitatea de a 
formula noi probleme în baza experienţelor anterioare este 
parte a abilităţilor de viaţă, pentru că presupune stăpânirea 
la un nivel superior a respectivelor contexte. De asemenea, 
reprezintă condiţie necesară pentru transfer.   
Cum pot utiliza noua experienţă în alte contexte intra 
sau interdisciplinare? 
Prin funizarea răspunsului la această întrebare se facilitează 
transferul noţional şi/sau de metodă atât în zona disciplieni 
la care se propune problema, cât şi interdisciplinar. 
Ce legătură cu realitatea / viaţa are 
problema/experienţa de rezolvare a problemei? 
De cele mai multe ori captarea atenţiei elevului înspre zona 
rezolvării de probleme preuspune semnalarea impirtanţei 
problemei propriu-zise. În acest sens, nu orice problemă are 
legătură directă cu realitatea şi propunerea excesivă de 
astfel de probleme, pentru un elev care este utilizator în 
termeni de cultură generală a disciplienei, îl va îndepărta de 
performanţă. Însă dacă profesorul insistă că „rezolvarea de 
probleme în contexte variate este un exerciţiu de viaţă”, 
atunci elevul va acorda atenţia corespunzătoare sarcinilor 
de lucru propuse.  

 
 
 
 
 



CONCLUZII: 
 
 În rezovarea unei probleme se parcurg firesc următoarele 4 etape: înţelegerea problemei, abordarea strategică a rezolvării, 

implementarea strategiei şi monitorizare, ultima etapă fiind cea de verificare, retenţie şi trasfer prin care se poate stabili 
impactul şi poate asigura sustenabilitatea. 

 Rezolvarea de probleme este o tehnică de lucru asociată de regulă lucrului individual, însă rezultatele optime se obţin când 
tehnica presupune echipă elev-profesor, elev-elev. 

 Tehnica rezolvării de probleme reprezintă o problemă în sine. 
 Ştiinţa privită din perspectiva culturii generale trebuie să insiste pe formarea deprinderilor de rezolvare de probleme, prin 

prisma startegiilor ce pot fi utilizate şi plus valorii integrării în realitatea cotidiană a educabilului prin înţelegerea mai bună a 
acţiunilro sale din prisma condiţionalităţii cauză-efect, acţiune-consecinţă. 
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