
Modul psihopedagogic sau master didactic? 
 

Exprim aceste punct de vedere în nume propriu, ca rezultat al unei analize de 
durată asupra calității pregătirii pentru cariera didactică a debutanților, analiză făcută 

din perspectiva unui cadru didactic cu 40 ani de activitate în domeniu, din care, 25 ani 
inspector pentru învățământ primar, iar din 2008 și inspector pentru dezvoltarea 

resursei umane. 
 
Formarea inițială a cadrelor didactice prin modul psihopedagogic nivel I și II 
 
Să nu uităm că generațiile de profesori de excepție care obțin rezultate foarte 

bune la clasă, sunt pregătiți prin modul psihopedagogic. 
 Avantaje: 
1. Cadrele didactice sunt formate în două etape de complexitate graduală: nivel I și 

nivel II; 
2. Pe ideea că se obține o a doua calificare (cea de profesor) alta decât domeniul 

științific al specializării, numărul studenților care frecventează modulul 

psihopedagogic este mare, asigurându-se astfel o rezervă de cadre didactice pentru 

sistemul de învățământ; 
3. Numărul mare de studenți care frecventează modulul este justificat și de 

argumentul studenților că în paralel cu pregătirea științifică de specialitate, cu 

aceleași costuri, fac și pregătirea pentru cariera didactică, dobândind astfel o 
alternativă profesională. 

Amenințări/Riscuri: 
1. Slaba pregătire psihopedagogică, reclamată recent din ce în ce mai mult, 

invocându-se drept cauze următoarele: 
a. Lipsa motivației puternice sau a înclinațiilor (a chemării) pentru cariera 

didactică la o parte din studenții care frecventează modulul 

psihopedagogic; 
b. Eficiența scăzută a sistemului de pregătire prin modul datorată: 

- Numărului mare de studenți aflați în responsabilitatea unui 

coordonator de practică cu mai multe norme, care conduce 

la: - imposibilitatea monitorizării permanente și eficiente a 

prezenței/participării studenților la probele practice (lecții); 

la început de semestru se face repartiția studenților pe 

profesorii mentori de practică pedagogică și în final se 

cer/obțin adeverințele de practică eliberate de școlile de 

aplicație; 
- Neefectuarea analizelor lecțiilor asistate sau ținute de 

studenți, în prezența grupei de studenți (pentru a învăța unii 

de la alții), a profesorilor mentori și a coordonatorilor de 

practică (așa cum se făcea odată în liceele pedagogice, pe 

care le regretăm); 
c. Numărul mic de participări ale studenților la probele practice în raport cu 

prevederile actelor normative care reglementează practica pedagogică a 

studenților este favorizat și de frecvența facultativă la cursuri și activitățile 

practice ale modulului psihopedagogic. 
Soluții de eficientizare a pregătirii psihopedagogice, în raport cu cele de mai sus: 
1. Frecvența obigatorie a studenților la cursuri și la probele practice pentru 

pregătirea psihopedagogică, legalizată prin ordin de ministru; 



2. Implicarea directă a profesorului care predă didactica specialității în asistarea, 

analizarea și evaluarea lecțiilor ținute de studenți la specializarea respectivă; 
3. Limitarea numărului de norme pentru profesorii coordonatori de practică 

pedagogică și impunerea unui număr rezonabil de studenți/profesor, pentru a 
putea fi monitorizați, verificați, analizați și evaluați îndeaproape; 

4. Efectuarea analizei lecțiilor practice și demonstrative ale/pentru studenți la 

nivelul grupei de studenți, în prezența profesorului mentor și sub coordonarea 
directă a profesorului coordonator de practică; 

5. Creșterea numărului de lecții, pe tipuri de lecții susținute de studenți la practică 

pedagogică. 
Atenție!  

Dacă ceea ce se întâmplă acum la nivel de licență prin modulul psihopedagogic 

nivel I și II se transferă la nivel de master didactic, nu se rezolvă problema calității 

pregătirii viitoarelor cadre didactice.  
 
Formarea inițială a cadrelor didactice prin master didactic 
 
Avantaje: 
1. Plata studiilor de master de către studenți va conduce la frecventarea acestei forme 

de pregătire de către studenți mai motivați pentru pregătirea în domeniul didactic; 
2. Se asigură numărul de studenți pentru universități/ cadre didactice universitare prin 

apariția acestei forme suplimentare  de studii; 
Amenințări/Riscuri: 
1. Scăderea drastică a numărului de persoane care se vor orienta spre cariera 

didactică, amenințând necesarul de cadre didactice pentru sistemul de 

învățământ care nu este atractiv financiar, având drept cauze posibile: 
a. Efectuarea pregătirii pentru cariera didactică după studiile de licență, 

prelungindu-se numărul anilor de studii (Atenție la criza de timp pentru 

tânăra generație); 
b. Existența costurilor suplimentare pentru tineri prin plata studiilor de 

master; 
2. Eficiența scăzută a pregătirii prin master didactic, dacă nu se îmbunătățește nivelul 

calitativ de pregătire, în raport cu nivelul calitativ de pregătire actual. 
 

Atenționare 
Dacă în generarea schimbărilor pe acest domeniu nu se are în vedere la modul real, ca 

obiectiv prioritar, creșterea calitativă în favoarea beneficiarilor direcți ai sistemului de 

învățământ (elevi, studenți) și se continuă cu decizii în care primează ascuns interesele 

de grup, de breaslă, individuale sau instituționale, orice schimbare va fi zadarnică.  
 
 Să reținem că în formarea profesională a cadrelor didactice, un rol important îl are și 

formarea continuă care, deși nu este obiectul dezbaterii, am putea spune că lasă mult de dorit 

în eficiență. 
 În concluzie, nivelul scăzut al pregătirii cadrelor didactice este imputabil nu numai 

formării inițiale.  
 
    Prof. Ioan Cârțău 


