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D E P O Z I Ţ I E 

Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I+II): ce tip de formare inițială va 

crește calitatea sistemului de învățământ din România? 

 

Noi, cei care am dezbătut în cadrul Asociației Learn&Vision problema formării inițiale a 

profesorilor prilejuite de Chemarea la acțiune lansată de Coaliția pentru educație, afirmăm de la 

bun început că aceasta, formarea inițială,  va influența semnificativ calitatea sistemului de 

învățământ din România doar în condițiile respectării unor principii generale: coerență, 

continuitate, comunicare (cel puțin). Ne întrebăm dacă schimbările succesive,  prea frecvente 

din ultimii ani, lipsa fundamentării acestora pe analize, consultări, comparații au avut 

argumente care să le justifice din perspectiva calității sistemului de învățământ din România? 

Aceeași întrebare o punem legat de redesenarea tuturor componentelor implicate în formarea 

inițială și pregătirea celor chemați să producă schimbarea, să asume direcția comună de acțiune. 

De aceea noi credem că formarea inițială a profesorilor va influența calitatea sistemului de 

educație numai dacă este integrată într-o viziune și un proiect cuprinzător pentru educația de 

calitate. 

O dată integrată într-un context mai larg, din care nu pot lipsi aspecte nici ce țin de statutul 

social, condiția financiară, este extrem de binevenită reflecția și exprimarea opiniilor legate de 

masteratul didactic/modulul psihopedagocic pentru formarea inițială ca problemă ce poate 

influența decisiv calitatea în sistemul de învățământ din România. 

 

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? Justificați opțiunea recomandată. 
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Întrebarea a întrunit o majoritate de acord pentru masteratul didactic care fundamentează 

alegerea carierei didactice ca asumare mai mult decât ca alternativă la altceva, ca investiție în 

educația personală și implicit o considerare a muncii profesorului ca valoroasă, prețioasă. 

Masteratul didactic implică luarea unei decizii, asigură o pregătire care permite învățarea 

disciplinei în legătură cu „nevoile și așteptările beneficiarilor” .  

Opțiunile pentru modulul psihopedagogic, puține,  traduc de fapt necesitatea palierelor de 

legătură cu alte specializări prin masterate, posibilitatea de schimbare a opțiunilor în funcție de 

cerințele de pe  piața muncii și evoluția profesională. 

 

2. Care sunt avantajele și riscurile opțiunii recomandate de dumneavoastră? Ce 

soluții/metode propuneți pentru gestionarea acestora? 

Masteratul didactic asigură un bogat și divers conținut informațional care permite folosirea 

competențelor formate, adaptarea la contextele variate din școli, reprezintă o cale de 

profesionalizare sigură. Dar realitatea din sistem din ultimii ani ne face sceptici cu privire la un 

eventual miracol pe care l-ar produce parcurgerea masteratului. Nivelul de pregătire în 

specialitate are o tendință de scădere pe fondul insuficientei pregătiri pedagogice prin modul. 

Introducerea masteratului didactic va crește nivelul de pregătire didactică, cert, dar pentru a 

crește și performanța în specialitate se cer măsuri complementare: selecție, burse, egalitate de 

șanse(să existe cale de recuperare a celor cu masterat de specialitate prin alternative), școli de 

practică, profesori mentori atent selecționați, formați, remunerați, descentralizare(pentru 

concursuri de selecție bazate pe criterii naționale și criterii specifice școlilor). 

 

3. 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? 

Cel mai des a fost evocată necesitatea organizării adecvate a practicii: instituții de practică 

specializate, profesori mentori profesioniști, platforme de comunicare…  

 

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

Colaborarea și comunicarea între toate părțile,instituțiile  interesate, implicate este esențială, 

trebuie inclusă în normative. De exemplu menționarea unei analize/discuții periodice  a 
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activităților, formularea unor standarde pentru acreditare de practică a instituțiilor școlare, a 

unor condiții pentru profesorii mentori. 

5. Ce opțiuni ulterioare aveți pentru evoluția în cariera de profesor (doctorat didactic) 

pentru a face această  carieră mai atractivă și a crește calitatea intrărilor în sistem? 

Discuțiile au scos în evidență unele posibilități dintre care amintim: da, doctorat didactic ca 

alternativă la gradul didactic I, definirea unor arii de competență prin opțiuni, module  și 

deschideri care să lărgească sfera practică la alte nevoi sociale( consultanță în probleme de 

educație, formarea adulților, formare continuă, educație non formală…).  

Criteriul nivelului de salarizare a fost de asemenea invocat, dar nu numai, în contextul 

alocării mărite din PIB pentru educație. Corelări necesare cu legislația și cerințele formulate 

către autoritățile locale(autonomie)  pentru a găsi  fomule specifice de cointeresare. 
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