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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? 

 

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?  

 

În ţările dezvoltate ale lumii, se depune un efort educaţional serios și consecvent structurat pentru 

formarea elitelor, întrucât acestea sunt generatoarele know-how-ului societăţii secolului 21, sunt 

cele ce împing înainte frontiera cunoaşterii umane şi contribuie la dezvoltarea a ceea ce s-a 

încetăţenit a se numi progresul societăţii omeneşti. Am publicat numeroase articole în presa centrală 

(România liberă etc)   pe această temă, reunite în cinci volume: Mediocritate şi Excelenţă- o 

radiografie a ştiinţei şi învăţământului din România , vol 1-5, Casa Cărţii de ştiinţă Cluj Napoca 2001-

2014. (v Biblioteca ad-astra.ro).Profesorii au un rol esențial în formarea elitelor. O formare inițială de 

calitate e premisa majoră a unui sistem educațional capabil să genereze elite autentice, care au 

competențe, energie şi mai ales caracter, care să constituie generaţia următoare de lideri pentru 

fiecare segment al societăţii. De aceea, introducerea unor programe de masterat serioase, în care 

studenții aprofundează specializarea prin prisma pregătirii pentru cariera de profesor este una din 

condițiile  necesare, dar nu suficiente, pentru ridicarea calității în sistemul de învățământ. 

 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Un avantaj esențial este acela că masteratul didactic oferă achiziții solide în privința specializării 

pentru a preda o anumită disciplină/ sau discipline dintr-o anumită arie.  

Printre riscuri, se numără incapacitatea sistemului de a oferi cadre didactice universitare 

competente pentru a susține astfel de cursuri. Este necesar ca paleta profesorilor care predau aceste 

cursuri să fie extinsă, oferind posibilitatea de a preda la masteratul didactic celor mai competenți 

profesori din învățământul preuniversitar, eventual, de dorit în echipă cu colegii lor universitari 

(cadre didactice universitare  atestate internaţional pentru valoarea lor profesională). 

Un alt risc este capacitatea de finanțare a sistemului de învățământ; pentru a valoriza meseria de 

profesor, cadrele didactice trebuie susținute financiar prin salarii decente aşa cum a procedat Spiru 

Haret care a acordar casă, teren în jurul casei, cateva hectare de pămînt, job soţiei, să lege cadrul 

didactic de comuna în care va profesa . 

Formele actuale de pregătire a profesorilor s-au dovedit ineficiente și este nevoie de măsuri de 

reformă serioase și profunde, în cadul unui proiect de ţară în educaţie şi cercetare, aşa cum a 

exprimat punctual premierul Dacian Cioloş în discursul său de la Ateneul Român în după amiaza zilei 

de 4 aprilie, cu prilejul Anivresării a 150 de ANI de la Înffinţarea Academiei Române. Simple 



cosmetizări de tipul ”la même Jeanette, autrement coiffée” nu vor genera îmbunătățirea calității pe 

care ne-o dorim cu toții. 

 

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? 

Profesorii mai bine pregătiți au nevoie de un climat sănătos, în care selecția în ocuparea 

posturilor/pozițiilor în organizații se face pe criterii transparente, centrate pe merit. A oferi 

oportunităţi egale pentru fiecare dintre cetăţenii unei ţări şi aceştia să fie promovaţi numai pe 

criteriul valorii, al meritului, constituie un aspect al justiţiei sociale. O ţară care eşuează să 

încurajeze, să sprijine dezvoltarea talentului şi a capacităţii creatoare din fiecare individ, prin 

sistemul public al învăţământului, va fi în mare suferinţă, mai exact pierde trendul dezvoltării, devine 

o colonie tehnologice şi este considerată o ţară de rang doi sau trei. Se ştie, calitatea unei naţiuni 

depinde, în cea mai mare măsură, de elitele sale şi de înţelepciunea colaborării între lideri şi 

cetăţenii săi. 

 

Ca obiectiv major, masteratul didactic trebuie să aibă în vedere să ofere viitorilor profesori o 

pregătire cât mai solidă, atât din punctul de vedere al specialității, cât și din punctul de vedere al 

pregătirii unui practician, capabil să predea cât mai eficient disciplina proprie și să aibă 

disponibilitate către deschideri interdisciplinare și transdisciplinare. 

Este important de luat în discuție introducerea dublei specializari, pentru a lărgi orizontul de 

cunoaștere specializată al absolventului, pentru a simplifica alcătuirea normei didactice și a crea 

premise de sporire a conexiunilor interdisciplinare la nivelul elevilor.  

 

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

Cadrele didactice din facultățile de profil și cele din DPPD-uri pot colabora în derularea planurilor de 

învățământ ale masteratului didactic. Profesorii din DPPD pot avea o contribuție semnificativă într-o 

zonă esențială, cea a practicii didactice, precum și în zona de mentorat a absolvenților în primul an 

de profesorat. Crearea unei comisii independente de orice culoare politică, fără persoane din 

aparatul Ministerului sau al Institutului de Ştiinţe al Educaţiei, atestate prin valoarea lor 

profesională recunoscute internaţional care să supervizeze TOATE propunerile, iar cele neconforme 

standardelor internaţionale să le pună în discuţie. 

 
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? 

Cercetarea în domeniul educațional este foarte slab reprezentată în România, aproape inexistentă.  

Mă refer şi la prezenţa autorilor români  în circuitul internaţional al revistelor de profil educaţional, 

evident recenzate ISI (Thomson-Reuters). O carieră didactică ce oferă niveluri superioare de 

pregătire academică (prin doctorat didactic) este benefică pentru cercetare și pentru îmbunătățirea 

calității predării. Ar fi o zonă în care practica și cercetarea se pot împleti în mod fericit. De asemenea, 



în acest mod, se creează o pepinieră pentru profesori specializați ce pot preda didacticile de profil 

ale masteratelor didactice. 

 

 


