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Depoziție înscrisă în nume personal 
 
1. Care dintre cele două opțiuni dezbătute (masteratul didactic sau modulul psihopedagogic I+II) 

credeți că va crește calitatea în sistemul de învățământ? Doriți să propuneți o altă opțiune? 

Masteratul didactic 

2. Justificați răspunsul la întrebarea Care dintre cele două opțiuni dezbătute credeți că va crește 

calitatea în sistemul de învățământ? Doriți să propuneți o altă opțiune?  

Cel mai important aspect rămâne modul cum se desfăşoară practica pedagogică, dacă este vazută ca 

fiind cea mai importantă activitate din pregătirea unui viitor dascăl sau nu. În funcţie de acest aspect 

vor fi alocate un număr mai mare de ore, vor fi alocate resurse umane şi materiale, vor fi elaborate 

standarde de calitate care să fie respectate de toţi actorii implicaţi: profesor îndrumător, student, 

profesor titular de la unitatea de învăţământ unde se desfăşoară practica.   

Deprinderea de a proiecta, susţine şi autoevalua o oră se formează în timp, iar varierea mediilor de 

predare va ajuta la identificarea celor mai bune modalităţi de a face faţă situaţiilor delicate din 

şcoală. De cele mai multe ori condiţiile în care va lucra efectiv cadrul didactic debutant sunt dificile: 

părinţi neimplicaţi, elevi slab motivaţi, şcoli neîncălzite corespunzător, comunităţi sărace, etc. De 

aceea, dincolo de pregătirea iniţială este foarte importantă crearea unei comunităţi de practică sub 

coordonarea unui tutore sau a unui mentor care să ajute profesorii debutanţi să depăşească 

dificultăţile inerente oricărui început şi care să susţină identificarea de soluţii, dar şi sentimentul că 

nu sunt singurii care se luptă cu acele lucruri. 

Ca şi formă de organizare se pare că masteratul didactic ar oferi mai multe posibilităţi de creştere a 

calităţii resusei umane din învăţământ cu condiţia respectării mai multor cerinţe: 

-criteriile de admitere să cuprindă o evaluare vocaţională a candidaţilor 

-metodica predării să fie în acord cu situaţia reală din şcoli şi să ofere exemple care au avut succes în 

practică 

-profesorii care vor preda să fie selectaţi în funcţie de experienţa de a oferi suport studenţilor în 

activităţi practice 

-şcolile pentru practică să fie selectate în funcţie de disponibilitatea de a se implica în crearea unei 

noi generaţii de profesori 

-respectarea unor standarde de calitate simple şi clare şi a unor valori comune de către toţi cei 

implicaţi 

-oferirea de suport financiar pe perioada derulării masterului în acord şi cu rezultatele obţinute de 

către studenţi 



-cursuri de dezvoltare personală având în vedere că cel mai important mijloc didactic este propria 

persoană a profesorilor, iar cel mai important canal de comunicare este limbajul non-verbal, 

formarea de oameni care să vadă cu inima 

-cursuri de dezvoltare comunitară. Dacă viitorii profesori vor şti cum să implice comunitatea în a 

susţine şcoala atunci o mare parte din problemele cu care se confruntă şi-ar găsi mult mai repede 

rezolvare 

-utilizarea de metode inovative de învăţare (psihodramă şi sociodramă) în însuşirea competenţelor 

psiho-sociale şi a celor de comunicare şi relaţionare. Aceste două metode oferă posibilitatea 

manifestării spontanietăţii şi creativităţii individuale şi de grup atât de necesare în învăţare pentru 

cadrul didactic, elevi, părinţi dar şi pentru comunitate. Adaptarea profesorului la nevoile particulare 

ale grupului de elevi îl va ajuta să atingă obiectivele de învăţare dar şi să creeze o relaţie bazată pe 

respect, suport, ataşament faţă de şcoală.  

Abilitatea de a lucra cu grupul de elevi este poate cea mai provocatoare pentru profesor pentru că 

necesită multă practică, dar şi înţelegerea proceselor de grup, a etapelor ce trebuie să fie parcurse 

pentru a ajunge la stadiu de funcţionare. Una din abilităţile esenţiale în muncă este cea de lucru în 

echipă. De multe ori cadrele didactice propun activităţi de acest gen fără explicitarea elementelor ce 

caracterizezază o echipă eficientă. 

3. Care sunt avantajele și riscurile opțiunii recomandate de dumneavoastră? Ce soluții/metode 

propuneți pentru gestionarea acestora? 

-Avantaje: creşterea abordării practice în procesul de formare a competenţelor profesorilor, 

atragerea studenţilor buni, crearea unei legături mai bune între universităţi şi şcolile gimnaziale, 

crearea unui cadru propice experimentării, reflectării şi îmbunătăţirii modalităţilor de predare-

învăţare, crearea unei atitudini valorizante pentru profesia de dascăl în comunitatea studenţilor prin 

implicarea lor în îndeplinirea unei viziuni comune universitate-şcoală-comunitate. 

-Riscuri: realizarea ,,de formă” a practicii didactice, birocratizarea excesivă, livrarea aceloraşi cursuri 

teoretice sub o altă denumire, menţinerea unei atitudini superioare a profesorilor din universitate în 

raport cu cei din şcolile gimnaziale, ,,bifarea” unor proceduri fără implicarea afectivă a profesorilor 

îndrumători, studenţi, profesori din şcoli 

Soluţia ar fi organizarea unor întâlniri reale periodice: profesori îndrumători, profesori din şcolile 

gimnaziale, studenţi pentru discutarea progreselor, obstacolelor şi a măsurilor ce vor fi întreprinse. 

Doar prin cooperarea lor se poate crea un sistem valoros pentru fiecare în parte, dar şi pentru elevi 

şi viitorii studenţi. 

4. Ce elemente ar trebui să aibă în vedere entitățile responsabile de organizarea masteratului 

didactic/modulului psihopedagogic (obiective, mod de funcționare ș.a.)? Ce soluții propuneți pentru 

gestionarea părților interesate care vor fi afectate de punerea în practică a opțiunii recomandate de 

dumneavoastră? 

-Realizarea unei alianţe a factorilor interesaţi cu scopul creşterii calităţii profesorilor în învăţământul 

preuniversitar care va conduce la creşterea calităţii viitorilor studenţi 



-Responsabilizarea inspectoratelor şi a universităţilor în derularea programului de practică 

-Creşterea ponderii activităţilor practice astfel încât să ajungă la peste 50% din totalul activităţilor 

masterului didactic 

-Stimularea profesorilor universitari inovativi să se implice în derularea masterului 

-Premierea celor mai bune programe de practică 

-Evidenţierea studenţilor care obţin performanţă după angajarea ca profesori (performanţă 

înseamnă nu doar mediile crescute sau rezultatele la concursuri, ci şi identificarea şi aplicarea 

rezoluţiilor unor situaţii de conflict, însuşirea unor deprinderi esenţiale de către elevii din şcolile 

marginalizate) 

5. Ce așteptări și recomandări aveți privind colaborarea dintre părțile co-interesate? 

Aşteptări: să coopereze, să se întâlnească pentru a dezbate, să se respecte reciproc, să se unească 

pentru a rezolva o problemă complexă importantă şi urgentă cum este cea a nivelului scăzut al 

rezultatelor şcolare, să implice experţi şi specialişti cu rezultate dovedite. 

Recomandări: elaborarea unei viziuni comune şi promovarea ei de către toţi cei implicaţi, elaborarea 

unor standarde de calitate şi respectarea lor reală, solicitarea şi oferirea de feedback, orientarea 

spre valori comune.  

6.   Ce opțiuni ulterioare vedeți pentru evoluția în cariera de profesor (e.g. doctorat didactic) pentru a 

face această carieră mai atractivă și a crește calitatea intrărilor în sistem? 

Doctoratul didactic s-ar putea să se potrivească doar anumitor persoane care sunt profesori, celor 

care sunt mai înclinaţi spre muncă intelectuală de lungă durată. O alternativă ar putea fi oferirea 

unor schimburi de experienţă cu dascăli din alte ţări profesorilor cu rezultate deosebite, organizarea 

unor tabere comune, a unor proiecte comune.  

Cariera didactică poate deveni mai atractivă în funcţie de rezultatele obţinute de elevi la evaluările 

naţionale, de manifestarea respectului pentru valorile morale, de concentrarea pe metode 

interactive de predare, de proiectele derulate la nivel de comunitate şi de bucuria copiilor în timpul 

orelor de şcoală. Cred că cea mai importantă formă de motivare pentru dascălii excepţionali sunt 

licăririle de fericire din ochii elevilor.  

Într-o societate ideală copiii sunt fericiţi că merg la şcoală unde învaţă lucruri noi în legătură cu ei 

înşişi, cu visele lor, cu familia şi comunitatea lor şi mai puţin cu ,,alţii”. 

 


