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Deva 
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?  

Legea 1/2011, secţiunea 2-Formarea iniţială şi continuă. Cariera didactică, stipulează la pct. (1) că 

după masteratul didactic cu durata de 2 ani să se realizeze un stagiu practic cu durata de 1 an şcolar 

într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor-mentor. Această prevedere, dincolo de 

faptul că dacă s-ar aplica,ar ridica nivelul de calitate în învăţământ, ea ar aduce beneficii inclusiv 

cadrelor didactice. Atunci când afirm acest lucru, mă bazez pe faptul că educatoarele tinere intră în 

învăţământ fără a avea la bază prea multe ore de practică pedagogică, iar acest lucru îngreunează 

procesul de adaptare la cerinţele unui învăţământ de calitate. Începând cu proiectarea didactică şi 

completarea documentelor şcolare,şi terminând cu modul în care o educatoare aplică în practică 

cunoştinţele psiho-pedagogice, toate reprezintă provocări pentru tinerele educatoare aflate la 

început de carieră. Pe de altă parte, acestea au atuu-ri care lipsesc educatoarelor aflate în pragul 

pensionării: tinereţea, exuberanţa, dorinţa de a se implica activ în toate jocurile copiilor reprezintă 

tot atâtea motive ca preşcolarii să le îndrăgească mai mult. Pe de altă parte, există dorinţa de 

afirmare mult mai puternică la educatoarele tinere, care combinată cu experienţa şi practica 

educatoarei-mentor pot face casă bună, atunci când vorbim despre amenajarea spaţiului 

educaţional, despre implicarea în activităţile extracurriculare, în timp ce experienţa cadrelor 

didactice mai în vârstă ar putea conduce la un management al grupei mult mai eficient.  Ideal ar fi, ca 

cele două educatoare să lucreze în acelaşi timp cu copiii, pentru ca toate avantajele expuse mai sus 

să fie realizate. Din păcate, multe din prevederile Legii învăţământului nu se pot aplica încă. Motivele 

reale le-am putea intui, iar pe cele expuse public le auzim de ani de zile. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Nu există riscuri în ceea ce priveşte alegerea masteratului didactic şi a perioadei de practică 

pentru educatoarele-stagiar, în detrimentul modulului pedagogic.Până la aplicarea legii, o soluţie 

care ar fi eficientă în grădiniţele cu program prelungit, ar putea fi "cuplarea" unei educatoare-

mentor cu o educatoare-stagiar.  

 

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? 



Soluţiile propuse pentru gestionarea părţilor interesate care vor fi afectate de punerea în practică a 

opţiunii privind masteratul didactic sunt în acord cu prevederile actuale ale Legii învăţământului. 

Simpla respectare a acestora ar conduce la ridicarea calităţii învăţământului. 

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

Audierile publice de genul acesteia, aplicate la nivel naţional de către cei din MEN, ar putea contribui 

mai mult la identificarea unor soluţii viabile pentru ridicarea calităţii în învăţământ. 

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? 

Singura opţiune care ar putea face această carieră mai atractivă, ar fi o salarizare mai bună şi 

respectarea legislaţiei. 


