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Pitești 
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?  

Masterul didactic este o activitate ce se impune pentru ca statutul didactic să capete din nou 

notorietate pe care o avea înainte de revoluție.Așa cum și alte categorii socio-profesionale au un 

statut de pregătire a activității prin cât mai multe activități practice așa și această perioadă este 

decisivă pentru a contura calitatea viitorului cadru didactic. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Asociațiile profesionale pe domenii să se implice activ prin profesori mentori conform legii și să se 

organizeze sub egida acestora cu sprijin guvernamental și social ACADEMII 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? 

Obiectivul principal ar fi formarea competențelor didactice al profesorilor pe tipuri de unități 

școlare.Vor funcționa în prima fază ca centre de pregătire inițială ,iar în susidiar ca centre de formare 

continuă specializate. 

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

Recomandăm susținerea guvernamentală a asociațiilor profesionale a profesorilor mentori ca ong-

uri de utilitate publică. 

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? 

Evoluția în carieră presupune o mai mare autonomie didactică la nivel de școală-profesor emerit, cu 

statut de membru din oficiu în consiliul de administrație  și consiliul consultativ pentru o perioadă de 

4 ani. 


