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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? 
 

Masterat 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?  

Din punctul meu de vedere ceea ce va crește calitatea în sistemul de educație este masteratul 

didactic. De ce spun acest lucru? 

În primul rând,  masteratul didactic urmărește cercetarea didactică și munca efectivă a viitorului 

profesor la catedră. Profesorul este pus în situația de a lucra cu documentele care îi direcționează și 

reglementează activitatea: programele școlare în vigoare, specifice fiecărei discipline, proiectul 

fiecărei unități de învățare. Profesorul trece de la teoria celor trei ani de facultate privind 

conținuturile științifice și un semestru de didactică și încă unul de practică pedagogică la un mod de 

lucru efectiv pentru domeniul în care vrea să activeze, în speță, sistemul educațional. Ceea ce îi oferă 

masteratul didactic ca să-l ajute să treacă de bariera stereotipiilor și a lecțiilor tip (e.g. un proiect 

universal valabil- complet fals) este o gamă largă de instrumente de lucru efective și ancore care să-i 

sprijine dezvoltarea în domeniul de activitate actual sau viitor.  

Astfel masteratul didactic trece de la teoretizarea fundamentelor pedagogiei și ale didacticii generale 

la aplicarea acestora în cadrul disciplinei pe care o predă sau urmează să o predea. Masterandului i 

se oferă suport pentru definirea stilurilor de învățare ale elevilor, pentru tratarea diferențiată a 

acestora în realizarea învățării (nu doar de dragul pedagogiei diferențiate!), i se oferă modele nu 

demne de copiat, ci demne de adaptat la nevoile și specificul disciplinei predate: Limba română, 

Limbi străine, Matematică, Științe etc. 

În al doilea rând, profesorul învață să cerceteze în sala de clasă. Profesorul nu aplică direct ca fiind 

extraordinar ceea ce face el, ci mai întâi, prin intermediul masteratului, pilotează modalități de lucru 

cu elevi, strategii didactice, metode didactice care astfel fac lecia cu ”miez” și foarte importantă, 

trecând de bariera stereotipiilor didactice: profesorul spune, elevul execută/ rezolvă. Modul 

psihopedagogic fie ele I sau II, nu are timpul efectiv prevăzut pentru un astfel de demers în care 

cercetezi, expui, discuți, apar amendamente din partea celorlalți, ești consiliat și găsești soluții 

pentru eficientizarea învățării. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele unui masterat didactic sunt reprezentate, așa cum menționam și mai- sus de existența 

timpului efectiv de cercetare didactică, ceea ce în sistemul de învățământ românesc este o 

”necunoscută”. Nimeni nu cercetează, au fost alții care au făcut lucrul ăsta și de ce să încerc sau 

chiar să-mi și iasă să fiu autentic sau cel puțin să dau o notă personală și în concordanță cu nevoile 



formabililor/ elevilor din sala de clasă.  Cadrele didactice din România trebuie să se obișnuiască să 

cerceteze, să analizeze și să tragă concluzii care să le modifice sau să le îmbunătățească siturile de 

predare în concordanță cu stilurile de învățare ale elevilor. 

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? 

Obiectivele unui masterat didactic ar trebui să fie următoarele: 

Dezvoltarea cercetării în rândul cadrelor didactice, viitoarelor cadre didactice 

Însușirea de către cadrele didactice a modului de lucru cu diferite tipuri de instrumente: programă 

școlară, instrumente de cercetare (chestionare, grile de observare, grile de evaluare, descriptori de 

performanță realizați în concordanță cu specificul fiecărei discipline) 

Realizarea unor module de lucru cu specialiști din domeniul științelor educației care să facă echipă 

cu didacticieni ai fiecărei discipline de studiu sau arie curriculară 

Efectuarea stagiilor de practică atât la locul de muncă, cât și în școli de aplicație, fără intervențiacelor 

care deja sunt la catedră. 

Acestea ar fi numai câteva dintre obiectivele pe care să le aibă în vedere cei care propun un masterat 

didactic. Masteratul didactic nu trebuie să fie teoretizat, că nu am fcut nimic, ci trebuie să fie un loc 

unde se face schimb de experiență, se aduc idei, se discută și se iau decizii.  

De asemenea, un masterat didactic ar trebui să aibă ca finalitate un ghid de bune practici de care să 

se ocupe toată grupa/ toate grupele formate din seria respectivă și didacticienii specialităților 

studiate. Dacă totul rămâne la ideea de foi de examen, tot nu depășim formare inițială prin modulele 

I și II nivel psihopedagogic. Avem nevoie de ceva palpabil, în care să regăsim munca și să  valorificăm. 

Propun, de asemenea, reîntâlnirea seriilor de masteranzi, din doi în doi ani, pentru prezentarea 

cercetărilor ulterioare, care iarăși să fie adunate sub forma unor ghiduri de bune practici. 

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

După cum spuneam, munca nu se poate termina odată cu absolvirea unui masterat didactic. Ea este 

continuă și cu feedback intermediar, pentru că altfel direcția de lucru poate fi una ușor deviată. 

Existența unor tutori și a unei platforme de lucru ar fi extraordinară. Oamenii formează oameni, iar 

oamenii nu sunt nicioadtă aceiași, astfel că stitul de predare nu poate rămâne același, ci trebuie 

adpaptat în funcție de fiecare formabil/ elev, generație în parte. 

 

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 nu este o opțiune, ci pentru un masterat didactic el este un sine qua non pentru 

că nu face decât să te provoace să produci o nouă paradigmă sau chiar să faci niște lucruri pe care 



alții nu le-au dus la capăt sau le-au dat o altă însemnătate. Să demonstrezi că masteratul didactic 

este o școală de profesori de calitate nu de cantitate. 


