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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? 
 

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?  

Masteratul didactic poate îmbunătății calitatea în învățământul românesc.  

 Foarte scurtă analiză a situației actuale: 

Ceea ce se face în prezent, formarea profesorilor în Universități, prin module psiho – 

pedagogice nu este utilă și nu corespunde nevoilor societății actuale. Universitățile oferă un 

model învechit de formare a profesorilor. 

Se observă rezultatele acestei formări: abandon școlar în creștere, mulți elevi declară că nu 

le place la școală. Profesorii la rândul lor sunt nemulțumiți. Atmosfera în clasă este de multe 

ori tensionată.  

Împărtășesc aici câteva idei, extrase din experiența personală și a colegilor de cancelarie sau 

din alte școli. Studenții care fac Practica Pedagogică în diferite școli au o atitudine 

superficială, doresc să facă cât mai puțin sau deloc dacă este posibil și să primească o notă. 

Numărul orelor de practică pedagogică este foarte mic. Profesorii de la Universități nu 

însoțesc studenții în practica lor, desfășurarea activităților rămâne astfel la libera alegere a 

profesorilor din școli. Profesorii/lectorii/asistenții universitari iau legătura cu directorii 

școlilor și în majoritatea cazurilor consideră că este suficient. De multe ori, conținuturile 

Caietelor de practică ale studenților nu respectă programele școlare în uz, aprobate de 

Ministerul Educației. Studenții sunt nevoiți să urmeze modele de planuri de lecție/ proiecte 

care sunt stufoase, încărcate și care nu prezintă un sprijin real în conceperea și desfășurarea 

orelor susținute de studenți. 

La cursurile cu profesorii care predau în diferite școli din țară, la prima mea întâlnire cu ei, se 

plâng și sunt refractari la propunerile mele de înnoire. Nu-mi vine să cred ce aud, profesorii 

recunosc și declară că ”s-au săturat” de cursurile la care sunt obligați să participe, 

majoritatea fiind cursuri de ”tip prelegeri”. După cursul meu, îmi scriu că aplicând la clasă 

aceste lecții ”altfel”, (legate de viața reală) elevii lor au început să vină cu plăcere la școală.  

Este necesară și formarea pe parcursul vieții, dar consider că formarea inițială a profesorilor 

este esențială și trebuie făcută cu multă responsabilitate. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Masteratul didactic prezintă un mod diferit de abordare a ideii de formare a profesorilor. Fiind 

nevoie de schimbare în gândire și în modul de lucru, oamenii sunt întotdeauna reticenți, temători. 

Dar totuși consider că a sosit momentul să avem curajul schimbării și în formarea profesorilor care 

trebuie să răspundă cerințelor societății actuale. 



Timpul de formare a profesorilor este mai lung, dar prin masterat didactic formarea profesorilor este 

mai profundă. 

Prin parcurgerea Masteratului didactic intrarea în învățământ se face mai târziu, iar acest fapt, la 

prima vedere poate constitui un dezavantaj. 

Programele aferente masteratului didactic cred că pot fi structurate mai eficient, timpul fiind de data 

aceasta un avantaj. 

Legătura studentului cu școala de aplicație poate fi mai strânsă, mai solidă. Studentul nu va face doar 

lecții la clasă, ci și proiecte care se desfășoară pe un interval de timp mai lung, câteva săptămâni, un 

semestru. Pe parcursul derulării proiectului/proiectelor studentul va fi mai aproape de elevii lui. Nu 

numai dezvoltarea competențelor, dar și formarea atitudinilor în activitatea didactică este foarte 

importantă, iar acestea se pot forma prin apropierea studentului de elevii lui. Și profesorul 

coordonator al activității practice poate observa în profunzime competențele, atitudinile studentului 

în timpul activităților cu elevii. Pe baza acestor observații profesorul/asistentul poate clădi un 

demers didactic eficient. Cred că studentul are nevoie de timp, de studiu teoretic, de practică cu 

elevii pentru a se putea analiza pe el însuși și a-și da seama dacă i-ar place să fie profesor.  

Modulele psiho-pedagogice au o organizare rigidă și nu reprezită actul didactic propriu-zis.  

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? 

Admiterea la Masteratul didactic ar trebui să fie permisă doar studenților care au rezultate bune și 
foarte bune la absolvirea facultății. Prima condiție ca un profesor să fie bun este ca el să fie bine 
pregătit profesional. În continuarea acestei pregătiri se pot adăuga competențe pedagogice, 
atitudini… 

Pentru organizarea Masteratului didactic este importantă și școala unde se face practica pedagogică. 
Aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții: profesori, elevi, laboratoare, director, locul unde 
este amplasată… 

Problema cea mai grea este a profesorilor/asistenților care vor preda studenților înscriși la 
Masteratul didactic. În momentul actual sunt puține cadre didactice formate. Dar totuși cred că la un 
moment dat trebuie să pornim serios de undeva și pe parcurs lucrurile pot fi îmbunătățite. 

Colaborarea mai strânsă între factorii implicați în acest proces educațional de amploare care vizează 
pe toți cei care doresc să devină profesori, doctoranzi. 

Cercetarea în acest domeniu ar trebui să fie continuă, mult lărgită. 

Cadrul legislativ ar trebui completat. 

O întrebare la care trebuie găsit un răspuns ar fi:  cum poate fi rezolvată diferența între profesorii 
care sunt deja în sistemul de învățământ și profesorii care se pregătesc să înceapă cariera didactică. 

 

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

 - 



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? 

- 

 


