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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? 

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?  

Optiunea noastra este aceea a masteratului didactic. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje: timpul alocat studiului asigura formarea de competente,perioada de practica relevanta 

pentru formarea competentelor si nu afecteaza programul elevilor, asumare constienta a traseului 

de cariera, inserarea educatiei nonformale atat la nivel de disciplina, cat si la nivel de practica, 

posibilitatea construirii unui program coerent de formare, dubla selectie a candidatilor la 

intrarea/iesirea din program. Riscuri: programul la distanta sau fara frecventa, necorelarea si falsul 

parteneriat cu structura preuniversita (si forma si fond), perpetuarea tarelor modelului actual, prin 

transferul personalului dintr-o forma in alta, fara selectie. 

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? 

1. echipa de constructie a programului mixta- universitar, preuniversitar II. parteneriat real intre 

universitate, org.educatie nonformala- practica in org. recunoscuta de sistem univ. III. recrutare si 

selectie pers.master (concurs pe baza de proiecte, nu dosar) IV recrutare si selectie mentori 

preuniversitar (concurs de tip proba practica si teoretic- studii de caz, nu dosar). V salarizare coresp. 

a mentorilor (nu in functie de salariul de incadrare din preuniv, deoarece se lucreaza pe un alt cod 

COR) 

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

-parteneriat real, cu identificare roluri si responsabilitati intre universitate, preuniversitar (contract 

de munca direct cu mentor si contract de parteneriat cu unitatile scolare in care isi desfasoara 

activitatea mentorii) si org. educatie nonformala 

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? 

1.implicarea masteranzilor in proiecte de cercetare, cu recunoasterea contributiei acestora si a 

mentorilor II. posibilitatea angajarii absolventilor masterului de catre scolile in care au desfasurat 



pregatirea, in baza unor rezultate exceptionale III.includerea in programa masteratului ca obligatorii 

tematici ce tin de dezvoltarea persoanala 

 

 


