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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? 

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 va creste calitatea in sistemul de invatamant. Sunt absolventa unui astfel de 

masterat si, de doi ani, sunt directorul unei scoli private in care aplic tot ceea ce am invatat in cadrul 

masteratului. Din echipa mea fac parte alte trei absolvente de masterat didactic: Bianca Presiceanu, 

Georgiana Curea, Corina Dumitrescu. Impreuna proiectam solutii inovative pentru problemele 

identificate in predare/invatare/evaluare, derulam proiecte de cercetare la nivelul scolii, dezvoltam 

abilitati metacognitive etc. Numarul elevilor s-a dublat de la un an la altul; suntem foarte cautati 

pentru ca oferim educatie de calitate, bazata pe valori. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje: impletirea optima intre pedagogie si didactici de specialitate; gandire critica, specifica 

diferitelor domenii ale cunoasterii, mult mai structurata si aprofundata; explorarea invatarii sub 

multiple forme, mult mai centrata pe nevoile si interesele unui profesor ce doreste a fi un expert in 

domeniu; posibilitatea derularii activitatilor de cercetare.                                                                                                         

Dezavantaje: didacticile sunt "Cenusaresele"disciplinelor din universitati; multi profesori universitari 

sunt ancorati in trecut (predau acelasi lucru si in acelasi mod de zeci de ani)                        Solutii de 

gestionare: un plan cadru ancorat in realitatea de azi; formarea didacticienilor din universitati; 

posturi in universitati scoase la concurs. 

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? 

- proces de selectie mult mai strict                                                                                                                 -

obiective care sa rezolve nevoi reale din sistemul de invatamant                                                                                          

-plan cadru flexibil, cu mai multe optionale                                      

- scoli de aplicatie variate (inclusiv scoli private)              

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

Un forum de discutii ar fi util. Mi-as dori ca cei interesati sa fie responsabili. Interesele personale si 

de grup au fost puse pana acum inaintea intereselor nationale. 



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? 

Dupa ce am terminat masteratul didactic, mi-am dorit sa pot continua cercetarile incepute, in cadrul 

unui doctorat didactic. Din pacate, nu am gasit o astfel de optiune.                                      

 


