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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? 

Ambele 

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?  

Pornind de la cele practicate în sistem mult timp, pot afirma că modalitatea de formare iniţială a 

profesorilor depinde de câteva puncte cheie:  

- voinţa decizionarilor politici, îndeosebi în politicile educaţionale, 

- respectul şi responsabilitatea universitarilor spre formare şi autoformare/transformare 

pentru a construi minţi exersate (şi nu capete pline), 

- sistemul de admitere al studenţilor pentru profesorat 

- şi finanţarea. 

Voinţa decizionarilor politici s-ar traduce prin evidenţa dorinţei lor de a face calificarea de profesor 

una foarte respectată din punct de vedere social şi suficient de atrăgătoare din punct de vedere 

material. Sunt sigur că astfel s-ar îmbunătăţi foarte repede calitatea actului educaţional pentru că 

oamenii din sistem ar lucra cu entuziasm, creativitate şi iniţiativă în săvârşirea „călătoriei” 

educabililor înspre minunatele meandre ale cunoaşterii şi aplicării sale în viaţa de zi cu zi, cu o 

atitudine pozitivă. 

Respectul şi responsabilitatea universitarilor, în libertatea (autonomia) universitară, pentru formarea 

unor minţi (ale studenţilor) care să reflecteze, să privească în interiorul lor şi să aibă un discurs 

reflectiv extern aplicat, este următorul punct cheie. În acelaşi context, de respect şi responsabilitate, 

se înscrie propria cale a universitarilor de desăvârşire, în consonanţă cu dinamica lumii reale, pentru 

a-şi dezvolta capabilitatea (competenţe, resurse, dorinţă de aplicare) de a stimula şi nu doar a 

explica sau demonstra. 

Sistemul de admitere al studenţilor deşi pentru unele specializări sau chiar pentru modul 

psihopedagogic, prevede cel puţin un interviu, şi-ar găsi utilitatea în selectarea candidaţilor care au 

vocaţie pentru educaţie printr-un examen riguros. 

Finanţarea educaţiei este la baza constructului deciziei în politicile educaţionale. Dacă se doreşte 

într-adevăr o transformare a paradigmei educaţionale atunci decidenţii politici sunt datori a urmării 

cu asiduitate aplicarea propriilor hotărâri (6% din PIB) în domeniul finanţării învăţământului. 

În opinia mea, într-o lume mobilă, dinamică, în care opţiunile pot fi diverse, funcţie de nevoi, sunt 

binevenite ambele modalităţi – modul psihopedagogic (nivel I şi II) parcurs în  paralel cu specializarea 



(licenţă, master), respectiv masteratul didactic, urmat după licenţă, cu deschidere spre doctoratul 

didactic. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Într-un sistem educaţional democratic, în care regulile sunt clare, se pot propune modalităţi de 

formare iniţială a profesorilor pe nivele de competenţă ale candidaţilor, probate prin admiteri. 

Aşadar, în formarea iniţială a profesorilor pot coexista atât modulul psihopedagogic (I+II) cât şi 

masteratul didactic, cu respectarea strictă a intrării (admiterii) în una din cele două forme. 

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? 

La acest moment, gândesc că mai util este sistemul paralel. De ce? 

- Se face o dată cu „creşterea” studentului în specializare; 

- Se parcurge gradual; 

- Se poate regla progresul studenţilor pe parcursul a trei ani (nivelul I) şi apoi consolida în 

următorul interval (nivelul II, odată cu masteratul) 

- Implică costuri mai mici/student; 

- Universităţile au câştigat deja o expertiză valoroasă în domeniu. 

Dacă ar fi să propun totuşi amendamente la actualul plan de învăţământ pentru modulul 

psihopedagogic, nivel I, în vederea creşterii aplicabilităţii şi implicit calităţii lui aş sugera introducerea 

din anul I a câte 1 oră/săptămână de practică pedagogică observativă şi a câte 2 ore/săptămână de 

practică pedagogică aplicativă în anul II şi III (în detrimentul celor 3 ore/săptămână doar din anul III). 

La nivelul II, planul de învăţământ ar putea rămâne aşa cum este. 

Această propunere aduce după sine doar un plus de 1 oră/săptămână pentru studentul anului I (în 

total 28 ore/an) iar pentru cei de anul II câte 2 ore/săptămână (în total 56 ore/an). În schimb pentru 

studenţii de anul III, faţă de 3 ore/săptămână (78 ore/an) ar fi doar căte 2 ore/săptămână (52 

ore/an), ţinând cont că sunt în an terminal. Numărul total de ore de practică pedagogică ar creşte de 

la 78 (la nivelul I, acum) la 136 ceea ce s-ar resimţi în calitatea aplicării cunoştinţelor în practica 

curentă şi ar fi benefic absolventului de nivel I.  

Nu cred că ar fi un efort bugetar prea mare pentru acoperirea cheltuielilor cu cele 58 de ore în plus 

per total ani de studii, pentru practica pegadogică, dar sunt sigur că ar aduce plus valoare formării 

iniţiale a viitorului profesor şi a dezvoltării sale personale. Normal că această propunere implică şi 

cooptarea unor mentori dedicaţi din şcoli de aplicaţie care să fie remuneraţi. 

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

Deschiderea spre un dialog real, constructiv, bazat pe argumente. 



Având nevoie în sistem de profesori care „seamănă cu înţelepciune şi culeg cu răbdare” (A. Cury), 

gândesc că prin gradualitatea oferită de modulul psihopedagogic nivelul I şi II se pot forma profesori 

buni dacă au formatori care să-i inspire, care să le împărtăşească valori ale cunoaşterii şi nu doar să 

le transmită cunoştinţe, formatori care să-i ghideze în şi prin „poveşti adevărate” ale culturii, de 

orice formă ar fi ea. Pentru aceasta este imperios necesară „aplecarea” decizionarilor politici, 

îndeosebi prin finanţare, spre cele două resurse umane implicate în formarea iniţială a profesorilor – 

formatori şi formabili. 

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? 

Masterul didactic ar fi calea spre care s-ar îndrepta „elita” viitorilor profesori deoarece ei ar avea 

posibilitatea unui doctorat didactic de care doar o parte a învăţământului secundar românesc ar 

avea nevoie acum. 

 


