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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? 

Licenta didactica 

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?  

Noi considerăm că problema calității învățământului, nu doar în România, este în legatură directă cu 

arta și măiestria didactică și pedagogică a profesorului (teaching). Cunoștințele în specialitatea 

predată  sunt foarte importante dar, din păcate insuficiente pentru a asigura un proces instructiv-

educativ valoros. De aceea, convingerea noastră este că licența didactică, cu dublă specializare, este 

soluția. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Formarea inițială pe filieră didactică presupune opțiunea fermă a persoanei pentru o carieră 

didactică (deci, o motivație intrinsecă). În plus, atâta timp cât OMECTS nr. 5564/2011 permite 

livrarea de cursuri/programe de formare continuă a cadrelor didactice pe metodica/didactica 

disciplinei doar de către instituțiile de învățământ superior, acestea ar trebui să fie responsabile și de 

formarea inițială corespunzătoare a cadelor didactice. 

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? 

- 

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

Universitățile și entitățile private interesate ar putea avea în vedere o colaborare profesională 

serioasă cu specialiștii caselor corpului didactic, care dețin o expertiză reală în domeniu. 

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? 

Ulterior licenței didactice, masterat didactic. 

 


