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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?  

Primul lucru pe care aș dori să-l subliniez este legat de pregătirea inițială a profesorilor, care, în 

opinia mea, ar trebui să urmărească formarea acestora în: 

• Științele educației – adică profesorul să știe carte de educație. Profesorii trebuie să cunoască 

stilurile de învățare, să știe cum le abordează, elemente de psihopedagogie, teoriile învățării și 

managementul diverselor grupuri; 

• Disciplina pentru care se pregătește – profesorul să știe carte de discipina sa; 

• Literacy (literație) – predarea pentru înțelegere și învățarea vizibilă, folosind textele. 

Profesorul trebuie să cunoască impactul predării asupra elevilor și să poată măsura acest efect; 

• Dezvoltarea personală – gestionarea emoțiilor, a situațiilor de criză, capacitatea de reflecție; 

• Limba română și comunicare. Profesorul trebuie să vorbească corect limba română și să 

cunoască strategii diverse de comunicare, în funcție de beneficiarii cărora li se adresează; 

• Elemente de management și leadership educațional; 

• Practica la clasă – cel puțin jumătate din orarul săptămânal de pregătire.  

Opțiunea mea clară, ar fi pentru facultăți de profesori, nu de matematică sau de orice altă disciplină, 

dar daca acest lucru pare aproape imposibil, în contextul din țara noastră, varianta cea mai apropiată 

de ceea ce eu cred că are nevoie sistemul educațional preuniversitar este, fără îndoială, masteratul 

didactic. 

Masteratul didactic ar trebui să aibă un curriculum care să includă discipline care vor acoperi cele 

șapte aspecte menționate mai sus, indiferent de centrul universitar sau facultatea în care se 

derulează. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele masteratului didactic, în varianta propusă mai sus: 

• Toți profesorii ar avea acces la formare în aceleași domenii, ceea ce le-ar asigura o abordare 

unitară a elevilor și a aspectelor legate de învățare, predare, proiectare, evaluare etc. 



• Focalizarea pe aspectele care țin de cum să predai, nu ce să predai, dar și pe metodică, 

comunicare și dezvoltarea personală poate conduce la înțelegerea unitară a rolului profesorului în 

clasă și în școală; 

• Crearea unor comunități de practică la nivelul școlii, desigur, în timp, în care profesorii 

împărtășesc aceleași valori educaționale, abordări și teorii cu privire la învățare, evaluare, predare 

etc 

Printre dezavantaje aș aminti: 

• O anumită tendință de a considera disciplinele care nu țin de specificul facultății, mai puțin 

importante (de multe ori considerate ca un fel de cenușărese) 

• Lipsa personalului didactic specializat în domeniile menționate; 

• Modul în care se desfășoară practica în școli. Profesorii de practică au și ei nevoie de formare 

și trebuie ca toți să aibă o abordare unitară. 

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? 

• Primul lucru la care facultățile ar trebui să fie atente este ca acest master să aibă un 

curriculum care să răspundă nevoilor studenților și ale elevilor pe care aceștia vor trebui să-i învețe, 

și nu de dorințele personalului de predare; 

• Pregătirea personalului care să poată preda cursurile menționate mai sus; 

• Asigurarea rețelei de școli și profesori care pot primi studenți la practică; 

• Realizarea unei comunități de mentori – profesorii pensionari ar putea fi parte a soluției sau 

formatori din domeniul societății civile. 

Masteratul didactic trebuie abordat în corelație cu realitatea școlilor din preuniversitar. Pregătirea 

teoretică din universitate trebuie legată de practica din școli. În acest sens, propun următorii pași: 

• Investigarea nevoilor reale ale studenților care vor deveni profesori; 

• Investigarea nevoilor elevilor din sistemul preuniversitar; 

• Pregătirea directorilor de școli pentru primirea debutanților și stabilirea unui program de 

integrare a acestora în comunitatea educațională a școlii; 

• Realizarea unui curriculum pentru masteratul didactic, care să rezulte dintr-o consultare la 

care să participe și beneficiarii din preuniversitar, ca urmare a analizelor de nevoi; 

• Alocarea mentorilor reali de practică, care să fie aproape de studenți. Aș recomanda mentori 

care să nu fie profesori, având în vedere nevoile imense în domeniul dezvoltării personale ale 



profesorilor. Sistemul educațional trebuie văzut și din prespectiva celor care nu fac parte din corpul 

profesoral; 

• Formarea mentorilor care se vor ocupa de studenții de la master. 

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

Așteptările mele au în vedere următoarele aspecte: 

• imagine de sine îmbunătățită a profesorilor; 

• Creșterea încrederii profesorilor în capacitatea lor de a gestiona situațiile din clasă și din 

școală; 

• Conștientizarea de către profesori a rolului pe care îl au în învățare/educație și asumare, 

deopotriva, a succesului și a eșecului; 

• Realizarea unor comunități de profesioniști la nivelul școlilor; 

• Creșterea atractivității școlilor pentru elevi. 

Aș recomanda: 

• Identificarea experiențelor care există în zona societății civile: ONG-uri, companii 

transnaționale care activează în domeniul educației și implicarea acestora, cel puțin, în realizarea 

practicii în școală, prin observarea lecțiilor, a relațiilor dintre profesori și elevi, managementul 

timpului, al schimbării etc 

• Apelul la modele și exemple care funcționează în lume și preluarea elementelor care pot 

funcționa în contextul românesc. 

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? 

Evoluția în carieră trebuie să urmărească cel puțin două trasee: 

• Managerial; 

• Profesorat  

Linia managerială îi duce pe profesori către conducerea școlilor, a departamentelor și a altor 

structuri funcționale din școală.  

În acest sens, este necesară crearea unui cadru de formare a managerilor educaționali, cu 

competențe obligatorii, curriculum de bază care să ofere o cunoaștere solidă. 

Linia profesoratului îi duce pe profesori către statutul de formator sau de mentor. 

În ambele situații, profesorul trebuie să aibă posibilitatea continuării studiilor (doctorat), dar și pe 

linia cercetării. 

 


