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Sibiu 
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? 

Modulul psihopedagogic (Niv. 1) prin ciclu de licenta, la care sa se adauge masteratul didactic si 
doctoratul didactic, pentru cei care doresc sa devina cadre didactice in mediul universitar 

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?  

Lucrez in DPPD, de 13 ani, cu bogata, experienta ca invatatoare, in invatamentul traditional cat si in 

alternativele educationale din Romania, ca inspector scolar, ca profesor mentor in proiectul 

Mentorat pentru profesorii din mediul rural, proiect care s-a bucurat de un succes aparte, ca 

evaluator ARACIP, ca membru al echipei de lucru pentru noile standarde ARACIP, (ceea ce ma tine la 

current cu evolutia fenomenului educational din mediul preuniversitar).  

Propun formarea inițială, prin Modulul psihopedagogic (Niv. 1) prin ciclu de licenta, la care sa se 

adauge masteratul didactic, fara sa mai fie obligatoriu masterul pe specialitate, decat intr –o etapa 

ulterioara, in masura in care viitorii profesori doresc sa devina cadre didactice in mediul universitar.                                                                       

Detaliere- propunere 

Modulul psihopedagogic (Niv. 1) prin ciclul de licenta 

In formarea initiala se vor preda disciplinele: pedagogie, psihologia educatiei, dezvoltare personala, 

consiliere pentru cariera. Toți studenții au dreptul la o pregătire în zona dezvoltării personale, ceea 

ce DPPD-urile pot oferi, prin aceste discipline.  

De asemenea vor fi ore de practica pedagogica observativa, realizata la disciplinele din intreaga arie 

curriculara. 

Practica pedagogică observativă, în perioada formării inițiale, ar putea permite tuturor studenților sa 

se familiarizeze cu domeniul didactic și să decidă dacă vor urma un master in această directie. 

Masteratul didactic 

Studentii vor avea statutul de profesor debutant,  confom Legii educatiei din 2011, repartizat unui 

profesor mentor, intr-o institutie scolara. 

In cadrul DPPD –ului se vor parcurge  didacticile pe arii curriculare, printr – o abordare integrata si 

practica pedagogica la nivel gimnazial si liceal,  

Pot fi adaugate disciplinele: educatie nonformala, educatia adolescentilor, tinerilor, adultilor, 

educatie pentru persoane cu nevoi speciale, TIC cu specific pentru fiecare arie curriculara.    

 



Doctorat didactic pentru profesorii care doresc sa devina cadre didactice in mediul universitar. Se va 

avea in vedere parcurgerea unui stagiu de practica  la nivel universitar. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele: Coerenta si consistenta in formare                               

Riscuri:                                                                                                                                                                             

Putini studenti datorita efortului foarte mare si pe termen lung pentru pregatirea unui cadru didactic 

pin raportare la salariul cu care va debuta, daca nu se schimba grila de salarizare. 

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? 

1. Este absolut necesara schimbarea opticii facultatilor fata de importanta pregatirii psihopdagogice.  

2.Sustinerea financiara pentru desfasurarea practicii pedagogice si a formarii profesoilor metorilor.3 

Formarea profesorilor mentori prin cursuri orientate spre nevoile copilului sec XXI. incat acestia sa 

fie modele reale pentru profesorii debutanti. 4. Reducerea numarului de ore la clasa, pe saptamana, 

pentru profesorii mentori, care au repartizati profesori debutanti.5. Schimbarea grilei de salarizare 

pentru profesorii debutanti, incat aceasta profesie sa devina atractiva pentru tinerii de buna calitate. 

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

1.Colaborarea intre DPPD si facultati, pentru realizarea unui orar in care studentii sa poata participa 

la cursuri seminarii.  2. Stabilirea unei zile din saptamana, in care studentii sa aiba cursurile din 

cadrul modulului, inclusiv practica pedagogica. 

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? 

Doctorat didactic pentru profesorii care doresc sa devina cadre didactice in mediul universitar. Se va 

avea in vedere parcurgerea unui stagiu de practica  la nivel universitar. 


