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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? 

 

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 profesor gradul I cu o experiență de 17 ani în sistemul de stat și privat, absolventă a Masteratului 
Didactic în anul 2015, am o perspectivă clară asupra celor două opțiuni de formare a cadrelor 
didactice. Susțin cu toată convingerea Masterul didactic ca opțiunea cea mai eficientă pentru 
creșterea caltății în sistemul de învățământ intrucât am observat că acesta conține o componentă 
practică deosebit de valorosă pe care practica pedagogică nu o oferă (în ciuda acelor ore de 
observare și predare, care se realizează mai mult formal). Modulul pedagogic pe care l-am urmat era 
realizat pe modelul 'one size fits everybody', cu alte cuvinte, conținuturile sunt aceleași pentru toți 
viitorii profesori, ceea ce este total insuficient în comparație cu nevoile de formare ale acestora.  
Realitatea este că majoritatea studenților aleg Modulul pedagogic numai pentru eventualitatea în 
care ar vrea/ trebui (din lipsă de alte opțiuni) să devină profesori, nu pentru că și-ar dori cu adevărat 
această carieră. Situația ar fi total diferită dacă doar cei interesați de o carieră didactică ar alege 
Masterul didactic. 
 
3. Care sunt avantajele și riscurile opțiunii recomandate de dumneavoastră? Ce soluții/metode 

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje 

 Pregătirea unor profesori debutanți mai capabili sa facă față generațiilor actuale 

 Creșterea calității educației, respectiv a rezultatelor elevilor 

 Schimburile de idei între profesorii de aceeași specialitate  

 Înțelegerea aprofundată a modalităților prin care se realizează învățarea, a proceselor 
cognitive, oferind astfel posibilitatea de a empatiza cu elevii, de a le oferi exact 
demersul de învățare de care au nevoie. 

 
Riscuri 

 Calitatea cursurilor de Master didactic ar putea scădea dacă acestea ar fi predate de 
cei care în prezent predau Modulul pedagogic dacă aceștia nu au absolvit ei însuși 
acest Masterat sau nu au înțeles cu adevărat utilitatea lui. 

Soluții  

 Realizarea unor training-uri cu specialiști autentici, la nivel național 

 Implicarea tuturor factorilor decidenți în stabilirea curriculum-ului 
 

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? 



Ar trebui să se țină cont de nevoile viitorilor profesori și Masterul didactic oferit să le ofere 
posibilitatea de a înțelege care sunt carențele sistemului de învățământ actual și care sunt 
modalitățile de remediere a acestora. Ca mod de funcționare, cred că ar fi bine ca orele să fie după 
amiaza, iar prezența obligatorie. 
 
5. Ce așteptări și recomandări aveți privind colaborarea dintre părțile co-interesate? 

O recomandare ar fi renunțarea la orgoliile personale (care pot fi extrem de ridicate în mediile 

universitare). 

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? 

A face cariera didactică mai atractivă depinde de schimbarea percepției publicului larg fațăde 

această meserie și de remunerarea cadrelor didactice, demers ce se poate realiza pe termen mai 

lung, cu implicarea mai multor factori decizionali. 

 

 


