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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? 

-  

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?  

Modulul psihopedagogic I ar asigura studenților viitori profesori formarea inițială necesară debutului 

în sistemul educațional, iar Masteratul didactic, văzut ca o continuare a nivelului I ar asigura acestora 

profesionalizarea pentru cariera didactică. Prin intermediul formării inițiale (nivel I) viitorii profesori 

ar avea posibilitatea obținerii unor cunoștințe fundamentale, atât în domeniul specializării, cât și în 

cel psihopedagogic, în paralel. Masteratul didactic ar veni ca o continuare firească în vederea 

aprofundării cunoștințelor obținute pe parcursul studiilor de licență. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Un prim avantaj al opțiunii propuse (cursuri modul psihopedagogic, nivelul I+ cursuri master) 

consider a consta în faptul că viitoarele cadre didactice au posibilitatea ca pe parcursul nivelului I de 

a se familiariza cu cunoștințele fundamentale necesare sistemului educațional. Continuarea prin 

intermediul masteratului le-ar oferi posbilitatea aprofundării cunoștințelor obținute în cadrul 

nivelului I. Este practic imposibil ca parcursul a 2 ani de studiu (doar prin intermediul masteratului) 

să se obțină competențele necesare profesiei didactice.  

Un posibil risc al acestei propuneri ar fi ca viitorii absolvenți să nu mai dorească să urmeze 

masteratul didactic, considerând nivelul I sufiecient pentru a îmbrățișa profesia didactică, mai ales 

dacă acesta va da posibilitatea ca absolvenții certificați să poată preda în învățământul obligatoriu.  

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? 

Entitățile resposabile ar tebuie să acorde mai multă atenție formării de cadre didactice pregatite 

profesional și didactic.  Astfel, în cazul nivelului I, mărirea numărului orelor de practică pedagogică, 

ceea ce ar oferi studenților-viitori profesori, posibilitatea să intre în contact cu mediul educațional, ar 

putea fi o posibilă recomandare. 

De asemenea, este nevoie de motivare a viitorilor profesori, aici având în vedere în primul rând 

finanțarea. Mai mult, ar trebui susținută posibilitatea autoperfecționării formatorilor, precum și 

programe ce pun accent pe schimbul de bune practice atât la nivel național, cât și internațional. 

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



Ar trebui organizate mai multe schimburi de opinii și de bune practici între părțile co-interesate de 

formarea viitorilor profesori. 

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? 

Un prim pas ar consta în absolvirea unui masterat didactic (ca formă de aprofundare), iar în 

continuare formarea în vederea obținerii gradelor didactice. Doar pentru cei dornici doctoratul 

didactic ar putea fi o posibilitate, dar nu ar trebui să devinp obligatoriu, întrucât, cu siguranță 

obligativitatea lui nu ar face sistemul educațional mai atractiv pentru viitorii absolvenți. 

 


