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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? 

Modul psihopedagogic I+Masterat Didactic 

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?  

Ambele optiuni au avantaje si dezavantaje, de aceea o combinatie a acestora in formula pe care am 

propus-o - Masterat didactic, precedat de un Modul Psihopedagogic I valorifica avantajele fiecarei 

forme si minimizeaza unele dezavantaje. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje:  

1. Ofera posibilitatea unei treceri gradate de la un model de formare - cel in uz - la unul diferit - 

Masteratul didactic, prededat de discipline fundamentale corespunzatoare Nivelului 1 actual. 

2. Optiunea timpurie pentru cariera didactica (Modulul 1 incepe cu anul 1 licenta), angajand 

eforturile de studiu, cercetare, reflectie, responsabilizeaza viitoarele cadre didactice pentru aceasta 

cariera. 

3. O formare psihopedagogica fundamentala la nivelul 1 Bologna degajeaza planul de invatamant al 

masterului didactic, oferind mai multe ore si discipline ce pot contribui la dezvoltarea competentelor 

viitorilor profesori. 

Riscuri: 

1. Dificultati administrativ financiare 

2. Tentatia decidentilor de a transa simplu problema, eliminand orice legatura cu modelul de 

formare actual. 

Solutii (la cele doua probleme): 

1. Anticiparea dificultatilor si finantarea suficienta a combinatiei de solutii propuse: asa cum e acum 

pentru Modulul I si cum e prevazuta in legislatie pentru Masterul didactic. 

2. O analiza lucida si echilibrata a situatiei de fapt si a realismului solutiilor radicale (conservatoare vs 

novatoare). 

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? 

Entitatile responsabile - DPPD-urile vor asuma obiectivle si mudul de functionare impus de legislatie; 

in plus vor trebui sa colaboreze cu facultatile pentru metodicile disciplinelor si sa asigure realizarea 

practicii pedagogice in masura impusa de legislatie (Ordinul 3841/2012). 

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

Asteptari (si unele recomandari):  

De la ofertantii de formare - DPPD-uri, facultati: sa asume provocarea propunerii si derularii unor 

programe masterale de calitate, colaborand si oferind solutii constructive; 

De la cursanti: sa asume responsabilitatea pregatirii temeinice pentru cariera didactica; 

De la scolile de aplicatie si tutori: sa participe cu expertiza practica si si manifeste bunavointa si 

rabdare cu viitorii profesori. 

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? 

Cred ca doctoratul didactic (in didactici ale disciplinelor) e in acest moment (nu neaparat in 

perspectiva) inoportun pentru absolventii acestui master. Mult mai importanta mi se pare, pe 

termen scurt si mediu pregatirea lor pentru practicarea profesiei. Pe de alta parte, va fi nevoie de 

specialisti care sa poata preda didactici la nivel de master, dar numarul acestora e relativ redus. 

Recomand fie programe postdoctorale, fie un al doilea doctorat "didactic" pentru actualii universitari 

din DPPD-uri/metodicieni din facultati ce vor preda la Masterul didactic. 

Evolutia in cariera va impune reconsiderarea actualului sistem de formare continua: definitivat, 

gradul II si gradul I. Nu mai vad necesitatea gradului II, iar gradul I ar trebui regandit. 

 


