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Strategiile de instruire: definire și caracterizare 

 

 ”Strategie didactică”, ”strategie pedagogică”, ”strategia procesului de învățământ”, ”strategia 

instruirii” sunt expresii folosite alternativ cu diferite accepțiuni (Călin, 1991) : 

 - mod în care se realizează predarea/învățarea, respectiv ceea ce este cunoscut îndeosebi ca 

fiind ”stilul/stilurile” de predare și învățare; 

 - posibil acțional pedagogic ce rezultă din combinarea metodelor și mijloacelor de învățământ 

sau din combinarea tipului de învățare în relație cu sarcina de învățare comună/diferențiată și 

conducerea învățării (controlată, semiindependentă, independentă); 

 - decizia în alegerea metodelor de predare/învățare/evaluare; 

 - operația de proiectare, organizare și realizare a unei înlănțuiri de situații de predare-învățare, 

prin parcurgerea cărora elevul asimilează conținutul ideatic sistematizat în diferite discipline școlare; 

 - sarcină de învățare, în compoziția căreia intră scopurile operaționale și condițiile interne și 

externe ale învățării dar și alte elemente. 

 A vorbi despre strategie implică existența unui plan - un plan de atac în lupta împotriva 

ignoranței. O strategie de instruire coordonează mai multe variabile - materiale instructive, metode, 

procedee care vor fi folosite în obținerea unor rezultate speciale la elevi. Ea implică existanța unui 

plan, a unei abordări raționale. Strategia nu se reduce la o simplă prezentare a conținuturilor propuse 

elevilor ci are în vedere numeroase aspecte ale succesiunii, organizării și transmiterii informației. 

Abordarea acestui concept reflectă necesitatea luării în considerare a aptitudinii cognitive a elevului 

și o sensibilitate mai mare pentru organizarea secvențelor instruirii într-o manieră cât mai adecvată 

modului în care ea funcționează. 

 Orice strategie de instruire, preconizând ceea ce se dorește să devină elevul, din perspectiva a 

ceea ce el este, rămâne tributară unei anticipări, avansând un nivel de cunoștințe și abilități care nu au 

fost încă atinse. Această anticipare a profesorului este deopotrivă cognitivă, privind conținutul 

învățării și organizarea ei, cât și afectivă, privind participarea profesorului la emoțiile elevului 

dezvoltate pe parcursul acestei învățări. În privința anticipării învățării consemnăm perspectivele 

oferite de două teorii implicite: pedagogia imanentă și pedagogia monoideică (D. Gayet, 1995). 

 Pedagogia imanentă, practicând o concepție cumulativă asupra instruirii consideră că a poseda 

cunoștințe garantează imediat și miraculos capacitatea de a le transmite oricui, fără să ne punem 

problema modalităților de instruire. Relația pedagogică în acest caz nu acordă atenție persoanelor 

destinate să le recepteze, totul depinzând în cele din urmă doar de cunoștințele anterior achiziționate. 

Este vorba practic de înscriere într-un demers simplist, rudimentar, în care ceea ce contează este doar 

dozarea cunoștințelor ce trebuie furnizate. 
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 Pedagogia monoideică consideră că propriul nostru mod de funcționare cognitivă este 

totdeauna o referință imediată la care noi raportăm modalitățile de a transmite cunoștințe. Astfel, noi 

considerăm că alții învață așa cum credem noi retrospectiv că am învățat. În acest mod noi elaborăm 

strategii spontane de instruire pe care le vedem ca fiind universal și etern valabile (unii profesori 

confundă propriile lor procedee de învățare cu procedeele universale). Aceste strategii de instruire 

sunt denumite monoideice pentru că ele ilustrează adesea, până la caricatură, o părere pedagogică, 

ridicată la rangul de principiu director fără nici un fel de restricție. Ele postulează identitatea 

funcționării elevului și a profesorului. În această categorie se încadrează acei profesori care, ignorând 

personalitatea elevului, ”nu înțeleg că nu se înțelege”. Și în acest caz, relația pedagogică se sprijină 

pe o strategie de instruire unică, care de această dată nu provine miraculos din cunoașterea însăși așa 

cum propunea pedagogia imanentă, dar care trebuie să servească transmiterii tuturor cunoștințelor. 

 Prin integrarea noilor pedagogii în activitatea didactică și prin sporirea caracterului activ al 

învățării se conturează strategiile didactice interactive, care sunt destinate desfășurării activității în 

grup. Ele sunt centrate pe organizarea activității de colaborare a elevilor în cadrul microgrupurilor, a 

sistemului de interacțiuni care să conducă la realizarea obiectivelor preconizate. Sunt promovate 

relațiile intragrupale și intergrupale, cât și relații profesor-elev. Punerea în practică a acestor strategii 

necesită efort de adaptare la normele de grup, atitudine tolerantă față de părerile celorlalți, 

coordonarea acțiunilor membrilor grupului.  

 Pentru crearea unui program interactiv, profesorul trebuie să analizeze bine conținutul 

învățării și să-l convertească în sarcini de lucru, să conceapă trasee posibile de învățare adaptate 

potențialului elevilor, să ia decizii între diverse alternative. 

 Modul de reprezentare a procesului de învățare, propriile reflecții asupra startegiilor utilizate, 

consultarea elevilor, sunt resurse pentru optimizarea deciziilor strategice, prevenind pericolul 

închistării în formule didactice definitiv încheiate și stereotipe. Alternarea tipurilor de strategii, 

combinarea lor ne ajută să le testăm eficacitatea și să ne construim un stil didactic flexibil. 

 

Prof. Alina Șavlovschi 

Școala Gimnazială Chilia Veche, jud. Tulcea 

 

 

 

 

 


