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Nu m-am gandit niciodata „De ce?”. De ce e nevoie sa conving pe cineva 

ca ceea ce transmitem noi trebuie facut altfel, in alt timp decat cel de acum. 

Studentii au fost foarte uimiti sa afle ca e posibil sa se schimbe modul in 

care parcurg treptele pana la destinatia finala: „profesoratul”.  

Si am vrut sa stiu de ce e mai bine asa.  

In primul rand pentru ca- nu doar in vremurile noastre- banii si timpul au 

fost intotdeauna doua concepte legate puternic. Intr-o societate in care timpul 

e cea mai pretioasa resursa, pentru oamenii tineri este o sansa mare sa poata sa 

economiseasca si bani, si timp pentru a obtine ceea ce-si doresc. Astfel ca devine 

motivant sa parcurgi un modul pedagogic in timpul facultatii, avand in vedere ca 

la finalul celor trei ani de studiu in afara de diploma de specialitate poti avea si 

certificatul care sa-ti ofere oportunitatea de a deveni profesor. 

Mai mult de-atat, modulul apare in perioada in care ei sunt antrenati sa 

invete, dornici sa studieze si nu li se pare obositor sa se concentreze cum ar face-

o, probabil, daca ar fi nevoiti sa mearga la un master didactic, dupa incheierea 

facultatii. 

Pe de alta parte e firesc sa-si doreasca un master in domeniul lor, parintii 

fiind cei care-i sprijina sa urmeze acest drum , pentru ca adultii intotdeauna i-au 

sfatuit pe tineri sa isi creeze si sa-si pastreze o continuitate. 

Un alt motiv pentru care aleg un master in specialitate ar fi si cel ca le e 

mai facil sa mearga la cursurile unor profesori deja cunoscuti, sa nu fie nevoiti sa 

schimbe din nou totul. 

De asemenea, faptul ca parcurg modulul le permite sa observe diferentele 

dintre profesori; sesizeaza „in timp real” defectele profesorilor lor, mai ales. 

Implicarea noastra e de departe evidenta in comparatie cu cea a profesorilor lor; 

noi suntem cei care le putem „deschide ochii” asupra diverselor aspecte 

pozitive/negative pe care ei le inregistreaza in scoala. 

De acea consider ca pastrarea modulului pedagogic este calea cea mai 

potrivita de a le cultiva tinerilor dorinta de a fi dascali adevarati, de a merge pe 

acest drum atat de greu, dar cat de frumos.... 

 



 


