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 „Dascălul este un personaj cheie pentru 

orice fel de schimbare ...;  este imposibil 
să faci cel mai mic lucru fără el şi este o 
prostie să-l ignori”.

(D’Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie

permanentă, 1981, p.201, s.n.)



Profesionalizarea pentru cariera
didactică

 Formarea personalului didactic are în
România o istorie legată de cea a ideilor şi

instituţiilor de învăţământ, existând atât
elemente de continuitate cât şi de
discontinuitate, care-i marchează evoluţia

calitativă.



Obiectivele cercetării

1. Identificarea schimbărilor semnificative care s-
au produs în perioada 1995 – 2014 în sistemul
de profesionalizare psihopedagogică a
studenților care doresc să devină profesori.

2. Stabilirea legitimității și identității studiilor
universitare de masterat didactic în
profesionalizarea pentru cariera didactică.



Obiectivul 1:

 Identificarea schimbărilor semnificative
care s-au produs în perioada 1995 -
2014 în sistemul de profesionalizare
psihopedagogică a studenților care
doresc să devină profesori.



Continuitate și discontinuitate... 

OM 4316/ 2008

OM 5745/
Sept.2012

OM 3841/
Aprilie 2012 

2012



Ani
de
referință

Formarea inițială pentru cariera didactică

Nivel Licență /p.u.                                       Nivel Master

1995 Înființare DPPD - structură univ.
specializată în formarea inițială a 
personalului didactic; - 1 modul

-

2004 Diferențiere: - 2 module
- prof.înv.secundar inferior/superior

-

2008 Program de studii psihopedagogice
- 2 niveluri – I: 30 credite

- II: 30 credite (p.u.)

-

2010-11

2012

-

-

- Master didactic:120 credite.

- Master didactic: 120 credite
2012

2014

- DPPD: I:  30 credite
II: 30 credite

- DPPD : I: 30 credite ”ori”
II: 35 credite

-

- Master didactic:120 credite



 ”Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior
care optează pentru profesiunea didactică au
obligaţia să absolve cursurile unui master
didactic cu durata de 2 ani ori programele de
formare psihopedagogică de nivel I, respectiv
II, acreditate conform legii”

(OUG nr. 49/2014, art.58, al.1)



 DPPD-urile - pe parcursul a aproape 20 de ani, s-au
consolidat treptat, s-au acreditat și au devenit structuri
universitare specializate pentru pregătirea

psihopedagogică și didactică inițială a cadrelor didactice;

 În doar 20 de ani, s-au produs 6 schimbări majore în
concepția și soluțiile de profesionalizare psihopedagogică

a personalului didactic stipulate de legislație și ordinele
de ministru, fapt care dovedește o anumită fragilitate și

lipsă de coerență în elaborarea politicilor educaționale

privind pregătirea cadrelor didactice. În medie, o
modificare la 2-4 ani …iar, în ultimii 5 ani, … 4 acte
normative.



Continuitate și discontinuitate... 
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 Legile și documentele în domeniu se referă numai la
formarea inițială și la formarea continuă a personalului
didactic; nu sunt prevăzute articole care să vizeze
problema pregătirii psihopedagogice și didactice
universitare aprofundate, cum este cazul
profesionalizării specialiștilor din alte domenii (Legea
288/2004);

 Introducerea ideii de masterat didactic, 2010-11 este
raportată numai la formarea inițială, deși, prin definiție,
masteratul are rolul de a asigura pregătirea

universitară avansată, aprofundarea pregătirii obținută

prin licență;



OUG  nr.49/2014

 Masteratul didactic este, din nou, corelat tot numai cu
formarea inițială.

 În cel mai recent document (OUG 49/2014,) se
precizează că formarea inițială prevăzută de LEN la
art.238, alineatul (1) se realizează fie prin programul
de dezvoltarea competențelor pentru cariera didactică

fie prin masterul didactic.



Echivalență?

Criterii DPPD Master

Finalități/Compet
ențe

Formare inițială Formare inițială

Credite 30 / 60 120

Durată 1-2 sem. 4 sem.

Nivel calif. 6 7

Certificare Certificat Diplomă de master 
+Suplimentul la diploma

Finalizare

Acreditare

Portofoliu

Standarde DPPD

Disertație

Standarde master didactic



Observații:
 Masterul didactic ar asigura formarea inițială, ceea ce este în

contradicție cu procesul Bologna: masterul asigură aprofundarea
pregătirii profesionale obținute prin licență.

 Cele două alternative țin de niveluri diferite de calificare
profesională, fiecare de alt ciclu de studii universitare.

 Relevanța și complexitatea evaluărilor finale este diferită.
 Absolvenții primesc certificări diferite; drepturile conferite de

acestea nu sunt/ nu pot fi aceleași.
 Evaluarea externă a calității în vederea acreditării programelor

respective se realizează prin standarde și proceduri diferite.

 Concluzie: Abordarea oferită de OUG 2014 reprezință

un compromis și vom asista la reconsiderarea ei.
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Obiectivul al 2-lea:

Legitimitatea și identitatea studiilor universitare
de master didactic în profesionalizarea pentru
cariera didactică.
 Misiune și obiective
 Structuri instituționale
 Construcție curriculară
 Resurse
 Managementul calității



Misiune de învățământ și cercetare
educațională

 Creşterea performanţei individuale a personalului
didactic şi a organizaţiilor şcolare/universitare în care
acesta va intra sau în care funcţionează, în vederea
ocupării funcţiilor didactice din învăţământ şi a evoluţiei

în cariera didactică prin pregătire psihopedagogică,
didactică şi în specialitate avansată.

 Competenţe profesionale psihopedagogice, didactice,
de specialitate, digitale, manageriale și de cercetare
necesare exercitării funcţiilor didactice în învăţământ.



Structuri instituționale

 Instituţii de învăţământ superior acreditate.

 În responsabilitatea unui departament de specialitate
cu profil psihopedagogic, acreditat pentru furnizarea și

gestionarea programelor de dezvoltare a
competențelor profesionale ale cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar şi superior.



Construcție curriculară

 2 ani, învățământ cu frecvență, 120 ECTs;

 Ponderea diferitelor categorii de discipline în planul de 
învăţământ:

- discipline obligatorii:   - 90 – 110 ECTs   (70 -90%)
- discipline opționale:    - 30 - 10 ECTs    (30-10%)
- discipline facultative:  - 10  ECTs  (neincluse în cele 120)   



Arii de pregătire

academică

avansată

Discipline 
de sinteză și

cunoaștere

avamsată

Discipline aplicative

Specialiate Practică

pedagogică

Pregătire de 
specialitate: 15 - 20% 15 – 20% 10 - 20%

Pregătire

psihopedagogică, 
managerială şi

cercetare
educaţională:

TOTAL

15  - 20%

30 - 40%   

10 – 20%

25 - 40%

60-70%

15 - 20%
- Managerială

- de consiliere educațională
- de elaborare de documente

curriculare
- de cercetare educaţională

25 – 30 %



Arii de aprofundare universitară Ponderi Credite

Pregătire de specialitate:

1- Discipline de sinteză și cunoaştere avansată în specialitate

2 - Didactica specialităţii, ariei curriculare și TIC 

3 - Practica pedagogică I: - specialitate

40 - 50%

15  - 20 %

15 - 20 %
10  - 15 %

50- 60 ECTs

Pregătire psihopedagogică, managerială şi cercetare educaţională:

1.  Discipline psihopedagogice de sinteză și cunoaștere avansată

2.  Discipline aplicative: proiectare şi evaluare programe
educaționale,  management educațional, cercetare -acţiune,
softuri educaţionale etc.

3.  Practica pedagogică II:
- managerială şi de consiliere educațională
- de elaborare de documente curriculare
- de cercetare educaţională

50 - 60%

15 - 20%

15 - 20%

15- 20 %

60 -70 ECTs

Practica pedagogică I + II:                                                              25-30%
(din care 5% practica
în relaţie cu disertaţia)

25 – 30  
ECTs



Discipline și activități aplicative

 Cea mai mare pondere revine activităților aplicative
reprezentate de disciplinele aplicative și de practica
pedagogică.

 Acestea pot deține o pondere de circa 60-70% din
programul de studii, în timp ce disciplinele de sinteză

și cunoaștere avansată pot avea ponderea de
maximum 40%, ceea ce este în concordanță cu
specificul dezvoltării competențelor profesionale ale
personalului didactic



Reconsiderarea conceptului de practică
pedagogică

 Conceptul de practică pedagogică este reconsiderat și
îmbogățit; el nu mai are doar accepțiunea de practică

pedagogică de specialitate ci și de practică

pedagogică managerială, de consiliere, de elaborare
de documente curriculare și de cercetare
educaţională.

 Pe lângă diversificare, ponderea practicii pedagogice
este semnificativ crescută (25%) față de programul de
formare inițială realizat pe parcursul studiilor de licență



Concluzii:
1. Formarea inițială pentru cariera didactică trebuie să se realizeze

pe parcursul studiilor de licență (min.30 credite); acestea acoperă un
volum de muncă de 750 de ore, dintre care:

364 ore - cursuri și activități aplicative directe
386 ore - studiu individual.

2. Absolvirea programului de formare inițială oferit de departamentele
de specialitate cu profil psihopedagogic /DPPD se justifică, în
continuare, ca o condiție pentru titularizarea / obținerea definitivatului
în învățământul preuniversitar.

3. Masteratul didactic trebuie să asigure aprofundarea pregătirii

universitare pentru cariera didactică, având finalități, număr de credite,
curriculum și tip de certificare distincte și diferite.



4. Obținerea masteratului didactic trebuie să semnifice
dobândirea de către profesorul care accede la gradul
didactic I sau în învățământul superior a unui plus de
profesionalizare universitară pentru cariera didactică,

concretizat și într-un nivel de calificare profesională

superior celui obținut prin studii de licență.

5. Masteratul didactic pe care îl propunem ar putea fi un
masterat dominant profesional, cu elemente ale
masteratului științific, incluzând metodologii și proiecte de
cercetare educațională.
În aceste condiții, masterul didactic = o precondiție pentru înscrierea la

examenul pentru obținerea gradulului didactic I, cât și o modalitate de
pregătire științifică pentru elaborarea lucrării metodico-științifice de obținere a
gradului didactic I.



Progr.pr.ped(DPPD)
__________________
 pregătire inițială

 condiție pentru
definitivat/titularizare

Master didactic
 __________________
 aprofundarea pregătirii

psihopedagogice și de 
specialitate

 condiție pentru obținere

grade didactice



În ce arie a pregătirii masterale s-ar realiza specializarea 
și aprofundarea specifică masteratului? 

Aceasta trebuie să se producă în ambele arii de pregătire academică

avansată ale masterului didactic: pregătirea psihopedagogică și

pregătirea de specialitate.

 Masteratul didactic, prin intermediul disciplinelor opționale, ar putea
conduce la cristalizarea unei zone de specializare la care să

participe, în mod unitar și solidar, disciplinele opționale din cele două

arii de pregătire.
 Prin aceste discipline opționale, masterul didactic se poate

diversifica atât la nivel național cât și instituțional, o universitate
putând organiza mai multe masterate didactice a căror diferențiere

poate fi dată atât de domeniul pregătirii de specialitate cât și prin
disciplinele opționale ofertate.



28

Mulțumim!


