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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? 

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?  

Masteratul didactic poate asigura pregatirea pentru clasa a cadrului didactic. Conditia este ca acesta 

sa se realizeze la standarde europene: cu  profesori universitari romani si straini care au  predat si 

practicat in strainatate, la diferite scoli, metodele pe care le predau si nu doar predate formal, cu 

profesori universitari care stiu doar teorie! Pe langa metodele de predare, profesorii care urmeaza 

masterul didactic ( toti profesorii din sistem, fara exceptie))  trebuie integrati in module interactive 

de predare interdisciplinara, utilizarea limbii straine, lucrul in echipe la clasa, profesor de sprijin,  

realizarea unor ,,baterii" de materiale  didactice pentru desfasurarea eficienta a orelor. Sistemul de 

evaluare  sa fie unul occidental, fara stres si evaluari formale! 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele optiunii recomandate ar fi urmatoarele: tot corpul profesoral ar trece printr-o etapa 

obligatorie de schimbare a paradigmei de predare, evaluare; obligativitatea inscrierii la acest master 

daca doresti sa practici aceasta profesie ar tria corpul didactic( neadaptabil, obosit, dezinteresat); 

Calitatea invatamantului ar creste imediat ce metodele sunt implementate in acelasi timp, de catre 

toata lumea in sistem; ar fi reconsiderata pozitia cadrului didactic ( bine pregatit, cu standarde care 

impun si foarte flexibil in functie de elev, scoala, cerinte). Riscurile  majore ale optiunii sunt cele 

legate de neprofesionalismul si calitatea didactica slaba a profesorilor care vor preda in cadrul 

acestui master, activitati formale, metode neinteresante, lipsa bunelor practici,  solutii neortodoxe 

pentru  obtinerea diplomei, lipsa metodelor elegante de a realiza cursurile si a unui program care sa-

ti confere timp pentru asimilare, flexibilitate, standarde calitative superioare de invatamant etc. 

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? 

Profesori care predau in strainatate; metode utilizate in afara pentru scolirea cadrelor didactice; 

bune practici care se potrivesc cu obiectivele invatatmantului  romanesc pe care vrem sa-l 

implementam si promovam; Cadrele didactice care se inscriu sa-si doreasca asta, nu sa fie obligate( 

raman in sistem cei care doresc, termina masterul in conditii excelente si sunt responsabili pentru un 

invatamant de calitate) ceilalti  pot ramane in sistem ca profesori suport) 

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



Astept sa aiba o strategie despre cum trebuie sa arate invatamantul romanesc in urmatorii 10 ani. Sa 

utilizam experienta si rezultatele altori tari cu sisteme de invatamant performante si sa evitam 

neajunsurile de care s-au lovit acestea in dorinta de a avea o educatie de calitate. Sa fie eliminat 

formalul si goana dupa castig facil a unor universitari,  profesorii care predau sa fie cei mai buni din 

lume si tot cei mai buni sa ramana si profesori in sistem, cei care termina acest master didactic. Sa 

nu se faca rabat de la calitate! Studiile  in cadrul masterului sa nu se suprapuna cu orele de curs ci 

profesorul respectiv, care urmeaza masterul didactic, sa beneficieze de concediu pentru studii platit 

si sa se gaseasca o formula in sistem asa incat sa se intample totul cu adevarat! 

 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? 

Optiunile ulterioare pot fi cursuri de perfectionare de cca 6 luni-1 an, in strainatate, pentru a invata 

efectiv cum se face! In felul acesta iti perfectionezi si limba straina, ai acces la informatii de calitate, 

inveti in alt mediu, te perfectionezi cu adevarat. Ca sa se intample acest lucru trebuie gasite solutii 

echitabile pentru cei care au familie, copii( posibilitatea gratuita sau cu costuri minime de cazare si 

de a locui cu familia) cu garantia intoarcerii in Romania(  nerespectarea conditiilor sa insemne 

costuri  mari care sa fie suportate de cel care nu a respectat contractul) 

 


