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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? 

Nivelul I al modului psihopedagogic pe durata licenței (formare inițială) și masterat didactic 
(aprofundare) 

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?  

Opțiunea propusă, alta decât cele 2 sugerate: nivelul I al modului psihopedagogic (formare inițială) și 

masterat didactic (aprofundare) - (variantă creionată și susținută de profesorii Toma Steliana și Dan 

Potolea încă din 2014 în cadrul  Conferința Națională de Cercetare în Educație (CERED) organizată în 

anul 2014, la Timișoara și fost publicată în anul 2015: Toma, S., Potolea, D. (2015), Masteratul 

didactic - Statut profesional, în volumul ”Perspective pentru cercetarea în educație”, coord.S. Sava, 

București, Editura Universitară, pp. 130-139, ISBN 978-606-28-0259-2) - la nivelul I, formare inițială, 

30 de credite, pe durata studiilor de licență, coroborând, pe orizontală, și integrând inițial, pregătirea 

de specialitate cu cea de tip psihopedagogic - ca o posibilă pregătire fundamentală în vederea 

titularizării/pentru obținerea definitivatului în învățământul preuniversitar și/sau pentru înscrierea la 

un program de master didactic; după finalizarea studiilor de licență s-ar accede, pe baza acestei 

pregătiri, la un master didactic, de tip profesional, 120 credite, ca 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. S-ar respecta, astfel, raportul 

dintre o formare inițială în domeniul psihopedagogic și o aprofundare a acestei pregătiri, precum și 

logica relației dintre formarea prin licență  și formarea prin masterat, cu finalitățile lor specifice în 

întreaga comunitate europeană, conform procesului Bologna (EQF 6 EQF7). 

Opțiunea noastră este motivată în depoziția scrisă. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

- avantaje: creșterea nivelului final de pregătire psihopedagogică a profesorilor care cumulează cele 

două programe (formare inițială și masterat!); posibilitatea construirii unui demers de pregătire cu 

caracter predominat interdiscipliar pe durata nivelului I; identificarea mai rapidă a celor care doresc 

să se pregătească pentru cariera didactică (18-19 ani, nu 23-24) și intrarea mai rapidă în proces; 

confirmarea mai rapidă a celor motivați/ nemotivați pentru formarea pentru cariera didactică 

(pierderi financiare mai mici - renunțarea/abandonul în periada licenței, pe anumite costuri, mai mici 

și nu ulterior, pe perioada masteratului, cu alte costuri, mai mari și cu implicații negative mai ample 

pentru piața muncii); respectă logica procesului de pregătire a profesorilor ca o continuitate între 

formarea inițială și aprofundarea în pregătirea psihopedagogică; pregătirea treptată a studenților 



pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar; o mai bună corelare cu nevoia de cadre 

didactice în  învățământul preuniversitar (numărul de catedre vizat este mai mare la examenul de 

titularizare și definitivat, decât cel vizat de profesorii cu gradul I); o evoluție firească, descrescătoare 

a numărului de studenți care aplică pentru cariera didactică (numărul studenților la masterat este 

mai mic decât al celor de la licență, respectiv al celor care finalizează nivelul I) ; se valorifică expertiza 

acumulată până acum de DPPD-uri în formarea pentru cariera didactică; riscuri: se impune o 

investiție mai mare pentru formarea profesorilor (ceea ce înțelegem că se dorește pentru a avea 

calitate)/costuri mai mari - locurile pot fi fără taxă și cu taxă,pentru a suplimenta finanțarea.  

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? 

- se poate realiza numai în instituţii de învăţământ superior acreditate; organizarea lui va fi în 

responsabilitatea unui departament de specialitate cu profil psihopedagogic, acreditat pentru 

furnizarea și gestionarea programelor de dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor 

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

- luarea în considerație a punctului de vedere al specialiștilor în domeniul formării pentru cariera 

didactică; 

 -invitarea la dialog de către ministerul de resort a reprezentanților comunității specialiștilor în 

domeniul formării pentru cariera didactică în vederea luării celei mai bune decizii în acest sens;  

colaborarea dintre aceștia și ministerul de resort în vederea luării deciziei finale privind formarea 

pentru cariera didactică;  colaborare între reprezentanții învățământului preuniversitar și universitar 

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: în domeniul științelor educației, psihologiei,didacticii; doctorat în domeniul de 

licență; burse postdoctorale - nivel de formare superior plătit adecvat, pe măsura muncii de 

pregătire 

 


