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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?  

Ca absolvent de modul psihopedagogic și de master didactic pot spune că masteratul mi-a fost mult 

mai util în activitatea didactica. Nu aș putea decide care a fost cel mai important lucru pe care l-am 

învațat, dar pot să spun, cu certitudine, că profesorii care ne-au predat didacticile, cogniția, 

planificarea și proiectarea au reușit să ne formeze din mai multe puncte de vedere decât poate intui 

cineva care citește orarul de la acest masterat.În plus, a trebuit să derulez experimente, apoi să le 

prezint celorlalți. Eram obișnuită să lucrez singură și să depind doar de mine și de eforturile mele și, 

totuși, a trebuit să lucrez în echipă, să proiectez contexte de învățare pentru colege care predau alte 

discipline, să mă familiarizez cu diferite stiluri de lucru, cu programele școlare de la multe dintre 

disciplinele de studiu.Apoi au urmat examenele  structurate diferit în funcție de profesor și de 

materia parcursă. O parte presupunea realizarea unui portofoliu și prezentarea lui. Altele solicitau  

predare efectivă în fața colegelor și a profesorilor punând practic în act ceea ce parcursesem la 

cursuri. Un rol important l-a avut și activitatea de pe platforma online pe care am folosit-o atât  să 

interacționam, să scriem ce activități derulam la clase și ce proiecte puneam la cale, dar și pentru a 

încarca temele pentru portofolii.  

Temele (sau proiectele) au fost un alt punct forte al acestui masterat. Ele presupuneau întotdeauna 

să aplicăm ceea ce am învățat, să filtram informația, s-o reclasificăm urmând criterii proprii și să o 

folosim în alte contexte. Cel mai important era, cred eu,  să realizăm fiecare la clasă contexte de 

învățare autentice și antrenante. Structurat astfel, programul masteral a căpătat concretețe și 

valoare pentru că elevii nostri beneficiau de tot ce învațam noi. Practic, identificam un aspect de 

îmbunătățit și căutam soluții, fie sfătuindu-ne cu profesorii nostri, fie colaborand între noi, 

schimbând materiale, idei, auxiliare. Apoi urma munca propriu-zisă, realizarea planificărilor, 

validarea lor de către profesori și derularea la clasă a unor demersuri educaționale țintite spre 

optimizarea unor anumite competențe. Foarte importante erau și etapele de observare, evaluare și 

reflecție care ne-au facilitat îmbunătățirea performanțelor pas cu pas. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Avantajele: noutăți în domeniu, planificare și proiectare coerente, demararea cercetărilor 

pedagogice pe care le realizez si dupa master 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? 

Elemente de care trebuie să țină seama - Aplicabilitate largă, comunicare profesor-masterand 

eficientă (incluzand si platformele online), proiecte universitate-școală, coerență la nivelul filosofiei 

educaționale propuse între profesoriicare predau/mentori, învațare prin experiență, flexibilitatea 

orarului, exemplificarea bunelor practici. 

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

 

Cred ca atât masteranzii, cât și propunătorii trebuie să conștientizeze că dacă se implică cu 

rigurozitate și responsabilitate în "derularea" acestui masterat, învățământul se poate schimba 

în bine. 

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? 

Cu adevărat lipsesc aceste opțiuni, sau mai bine spus - cele existente sunt politizate deja. Doctoratul 

didactic e o opțiune atractivă, atâta timp cât are ca miză creativitatea si inovarea in domeniu. 


