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ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGELE „MIHAI I” 

Bucureşti 
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?  

Consider că masterul didactic oferă competențele necesare profesiei didactice, indiferent de nivelul 

de predare. „Precizările”, din reglementările actuale, sunt forma modificată a sistemului de 

învățământ universitar comunist, respectiv IP3 și licență. Consider că orice elev are dreptul să 

beneficieze de pregătirea unui cadru didactic, care să fie pregătit după aceleași programe, indiferent 

că acesta predă în mediul rural sau în cel urban. De aici pot rezulta multe alte aspecte ale statutului 

personalului didactic de predare, salarizarea, prestanța acestuia în fața elevilor, părinților și al 

comunității. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Avantaje : pregătire unitară pentru personalul calificat din sistemul de învățământ;  

creștere prestigiului profesiei de profesor; 

posibilitatea de a fi încadrat unitar pe catedră cu predare de 18 ore, valabil pentru toate ciclurile de 

învățământ; 

oferirea de oportunități, șanse egale oricărui beneficiar primar al sistemului de învățământ, 

indiferent de mediul geografic; 

Riscuri : incoerența legislativă datorată profesorilor universitari, care  pretind că numai ei știu cum să 

pregătească resursa umană, dovadă ordonanțele de modificare ale Legii nr. 1/2011; 

inconsecvența sistemului de învățământ universitar în pregătirea resursei umane pentru sistemul de 

învățământ preuniversitar; 

 reglementarea de ocupare a posturilor prin organizarea concursurilor de către ISJ/ISMB, face dificilă 

efectuarea practicii pedagogice în unități de învățământ; 

 

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? 

Reglementarea clară a studiilor de masterat; 

Obiectivele generale și specifice să fie atractive pentru potențialii absolvenți de studii de bază; 

Conținutul programelor să fie unitare; 

Oferta locurilor de la masteratul didactic să coincidă cu numărul opțiunilor studenților; 

Garantarea de către stat a parcurgerii cursurilor de masterat gratuit; 

Salarizarea corespunzătoare conform studiilor; 

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

Așteptări : reglementări clare juridice; 

programe și conținuturi care să ofere studenților posibilitatea de a preda 2-3 discipline din planul de 

învățământ, astfel s-ar putea modifica conținuturile planurilor de învățământ, după nevoile de 

formare pentru piața muncii, fără să existe riscul de șomaj al personalului din sistemul de 

învățământ preuniversitar; 

Obligativitatea tuturor celor care doresc să formeze personal didactic pentru sistemul de învățământ 

preuniversitar de a aplica conținuturile standardizate, cu respectarea obiectivelor de țară. 

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? 

Se pot găsi forme de promovare în cariera didactică, definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I, 

doctorat, formare continuă, prevăzută și în actuale lege, dar ministerul educației a uitat să o 

reglementeze prin ordin de ministru; 

Condiționarea trecerii la o altă treaptă de salarizare de parcurgerea unor cursuri de formare 

continuă, fie la recomandarea unității de învățământ, fie la alegerea unui curs din oferta CCD; 

Obligativitatea participării la aceste cursuri în fiecare an școlar; 


