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”Strategiile didactice reprezintă sistemul teoretico-acțional, fundamentat de principiile 
didactice, care asigură orientarea, desfășurarea și finalitatea educației pe termen lung, folosind 
caracteristicile și valențele resurselor, conținuturilor, metodelor, mijloacelor și formelor de 
organizare a procesului de învățământ” (Bontaș, 2008, p. 159). 

”Strategia didactică este modalitatea prin care educatoarea alege, combină și organizează 
ansamblul de metode, materiale didactice și mijloace într-o ordine logică, în vederea atingerii 
unor obiective. ... Strategia didactică trebuie să fie suplă, dinamică și reglabilă în funcție de 
situațiile concrete care se ivesc în timpul lecției, să lase loc spontanietății, intervenției creatoare 
a educatoarei, dar și a copilului” ( Neagu, Beraru, 1997, p. 57). 

Alegerea unei anumite strategii didactice este influențată de (Neagru, Streinu – Cercel, 
Eriksen, Eriksen, Nediță, 2006, p.18): 

 obiectivele – instructiv educative specifice unei activități de învățare – pentru tipurile de 
obiective de referință și activități diferite se pot adopta stragetii diferite; 
 natura conținutului – unul și același conținut poate fi predat în moduri diferite la colective 
diferite de elevi și la vârste diferite; 
 concepția didactică – se aleg metodele active, specifice învățării prin acțiune și 
descoperire la vârsta preșcolară și școlară care răspund nevoilor metodice de proiectare și 
realizare a unității de învățare; 
 experiența de învățare a copiilor – vârsta copiilor și nivelul de instruire influențează 
opțiunea referitoare la modul de conducere a învățării. 

Se poate evidenția o diferență dintre metoda didactică și strategie didactică, ca fiind la 
nivelul proiectării și realizării activităților instructiv – educative. De fel, metoda didactică este o 
cale de acțiune ce eficientizează învățarea spre rezultate imediate, existente la numite activități 
de predare – învățare – evaluare, iar strategia didactică este un model de acține, pe termen scurt, 
mediu sau lung, care include în structura ei metode, stiluri educaționale și resurse de optimizare a 
activității. Se știe că strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor didactice de predare 
– învățare, activ – participative și informative, de evaluare și verificare. Metodele sunt alcătuite 
din aceeași substanță cu strategiile, însă a nu se confunda cu metodoligia didactică/ metodă 
didactică, pentru că ele au în evidență activitatea de predare – învățare – evaluare, iar strategia 
este un mod ce vizează procesul instructiv – educativ în asamblu și nu în secvență. 
Strategiile didactice se pot defini ca un sistem de metode, procedee, mijloace și forme de 
organizare a activității educative, combinate în structuri orpeaționale, având rolul de a activiza 
învățarea și de a o face creativă, spre dobândirea și dezvoltarea de cunoștințe și abilități, să 
relaționeze în procesul de întruire.  

”Modalitățile didactice sunt tipuri sau forme ale metodelor de învățământ, însoțite de 
procedee, tehnici și mijloace didactice adecvate, așa cum  ar fi de exemplu în cadrul metodei 
expunerii: prelegerea magistrală, prelegerea ca demonstrații, etc.” (Bontaș, 2008, p. 160). 



”Tehnicinicile didactice sunt o îmbinare de procedee – soluții didactice practice, 
însoțite, după caz, de mijloace, pentru realizarea efectivă a unor activități didactice, așa cum ar 
fi: tehnica muncii intelectuale pentru realizarea metodei lecturii, etc.” (Bontaș, 2008, p. 160). 

”Procedeele didactice sunt practici însoțite, după caz, de tehnici și mijloace didactice, 
pentru realizarea metodelor didactice, așa cum ar fi descoperirea inductivă, deductivă sau 
analogică în cadrul metodei descoperirii, etc.” ( Bontaș, 2008, p. 160). 

”Mijloacele de învățământ desemnează totalitatea resurselor materiale produse ori 
adaptate și selectate în conformitate cu criterii pedagogice și psihologice, în scopul realizării 
obiectivelor – instructiv educative ale procesului de învățământ” (Tudor, Stan, 2009, p. 42). 

Strategiile îndeplinesc următoarele funcții (Cerghit, 2002, p. 271 – 272): 
- abilitatea profesorului de a se comporta utilizând diferite stiluri educaționale în atingerea 
obiectivelor cu ușurință; 
- conduce și coordonează activitatea de predare – învățare – evaluare; 
- duce la alegerea și utilizarea preferențială de  metode, mijloce, forme de organizare, care duc la 
daptarea instruirii la stilurile cognitive; 
- adaptare la noile situații și aprecierea tuturor posibilităților noi, previne standardizarea și 
uniformizarea; 
- motivează învățarea și favorizează o activitate ma vine, mai nuanțată 
- contribuie la modelarea stilurilor de muncă intelectuală al copiilor; 
- ghidează demersul practic de realizare a activității de învățare; 
- folosirea componentelor strategiilor, scot la iveală competențe pedagogice, și contribuie la 
lărgirea bazei teoretice a formării profesionale ale cadrului didactic (D. Potolea). 

Raportul dintre metodă și procedeu este dinamic și flexibil. O metodă poate fi fie metodă, 
fie procedeu, în funcție de frecvența utilizării în activitate. Metoda poate devenii procedeu unei 
metode considerată importantă în activitate, și invers, un procedeu poate devenii metodă într-o 
activitate dacă este folosit cu prioritate în acea activitate. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Bontaș I., (2008), Tratat de pedagogie, București, Editura ALL; 
2. Cerghit I., (2002), Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și 

strategii, București, Editura Aramis; 
3. Neagu M., Beraru G., (1997), Activitățile matematice în grădiniță - metodică, Iași, 

Editura Polirom; 
4. Neagu M., Streim - Cercel G., Eriksen E. I., Eriksen E. B., Nediță N. I., (2006), Metodica 

predării matematicii/ activităților matematice - clasa a XI-a, București, Editura NEDION; 
5. Păiși Lăzărescu M., Tudor S. L., Stan M. M., (2009), A deveni și a fi educator, Pitești, 

Editura Universității din Pitești. 
 


