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CLARIFICAREA PROBLEMEI 
 
ENUNȚURI DE TIPUL “CUM SĂ…“ – PREZENTAREA UNEI PROBLEME DIN UNGHIURI DIFERITE 
 
Una dintre cele mai folositoare acțiuni, atunci când încercați să înțelegeți mai bine o anumită situație-
problemă și vreți să găsiți soluții eficiente, este să găsiți diferite moduri de enunțare a acesteia. Odată 
reformulată, este posibil ca situația inițială să vi se releve sub forma uneia noi total diferite. Există însă și 
varianta ca simpla reformulare să prezinte doar anumite aspecte ale problemei într-un mod nou, dar mult 
mai ușor de soluționat. 
 
Dacă de acea problemă se ocupă un grup mare, este utilă împărțirea lui în mai multe echipe care să se 
ocupe de câte un enunț de tipul “cum să…“, obținând astfel o gamă largă de soluții. Tehnicile din această 
secvență sunt utile pentru obținerea unei serii de enunțuri ale unei probleme. 
 
Faceți exercițiul pe loc. Dacă îl lăsați pe mai târziu, probabil că nu îl veți mai face niciodată. Citiți până la 
capăt  tehnicile. Notați-vă cum și unde le puteți folosi. Și folosiți-vă de ele când aveți ocazia. 
 
 
EXERCIȚIU/TEHNICĂ: UMERAȘE SCHIMBĂTOARE 

Pregătire:  nici un fel.  
Timp necesar:  5 minute.  
Ce vă trebuie:  carnet.  
Frecvența:  o dată. 
 
Găsiți-vă două minute și notați tot ce puteți face cu un umeraș. Nu scrieți detalii, doar o serie de idei, în 
linii mari. 
 
- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

 

Acum gândiți-vă încă două minute și notați tot ce nu puteți face cu un umeraș. 
 
- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 
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Priviți cele două liste. De obicei, găsim mai multe lucruri pe care nu le putem face decât pe care le putem 
face. Nu este de mirare, dacă ne gândim ce mică parte din “toate” ocupă un umeraș. 
 
 
În sfârșit, alegeți câteva dintre ideile de pe lista cu “nu se poate” și răsturnați-le. Presupuneți că se poate 
face orice cu un umeraș. Cum faceți posibilă această modalitate de utilizare? Poate că nu veți reuși, dar o 
să vă surprindă cât de des se dovedește posibil. 
 
 
Feedback  Eu folosesc de adesea acest exercițiu în seminariile despre creativitate și, de obicei, reușesc să 
combat majoritatea încercărilor de a găsi o utilizare imposibilă. Atunci când ne gândim la lucruri pe care 
nu le putem face, suntem limitați la propriile presupuneri. De exemplu, nu s-a afirmat niciodată că 
umerașul ar fi metallic sau că nu poate fi prelucrat în vreun fel. Așa că, dacă provocarea este să-l bem, 
umerașu poate fi făcut din gheață – îl topim și îl bem. Singura utilizare pe care nu o pot susține este aceea 
de antenă de automobile care să funcționeze. 
 

 

 

 

Rezultatul Cu cât exersați mai mult depășirea limitelor pe care le puneți singur creativității dumneavostră, 
cu atât veți găsi mai multe soluții creative.  

 

Variațiuni Folosiți acest exercițiu ca tehnică pentru a dezvolta gândirea creativă a grupurilor. Dacă v-a fost 
greu să vă contracarați propriile argument negative, încercați din nou acum, când ați înțeles că umerașul 
poate fi prelucrat în orice fel și făcut din orice – dumneavoastră alegeți. 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
Distracție    
 
 


