
                                          
 

Depoziţie 

I. 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? Justificați opțiunea recomandată. 

Fundaţia Noi Orizonturi consideră ca viabilă opţiunea masteratului didactic din prisma 

următoarelor argumente: 

1. Timpul alocat studiului, prin masterat, poate asigura formarea competenţelor specifice. 

În cazul modulelor, practica în sistemul preuniversitar este redusă, în unele domenii la 5 

ore de asistenţă şi 5 ore de predare, grupele sunt între 8-12 studenţi/mentor practică din 

preuniversitar, ceea ce face ca această activitate să fie absolut irelevantă (dacă facem 

comparaţie cu timpul de practică pedagogică al elevilor de la licee cu profil pedagogic 

pentru a putea deveni educatori sau învăţători, cu stagiile de practică din alte domenii- 

minim 1 lună, adică 160 ore, cu perioadele de internship propuse de firme-de la 1 lună, 

pînă la 2 ani, cu ponderea de 60% aplicaţii, din totalul orelor dintr-un curs de formare 

care oferă 10 credite-aproximativ 24 ore etc) 

2. Perioada de practică, exersare se poate realiza pe toată durata masteratului, ceea ce 

permite construirea unui program corelat cu structura anului şcolar, fără să afecteze 

negativ interesele elevilor din preuniversitar, unui program care să permită studentului 

să observe procesul de învăţare în toată dinamica lui individuală şi de grup 

3. În principiu, masteratul devine opţiune în carieră, deci, teoretic există premise pentru o 

asumare conştientă a traseului. În cazul modulelor pedagogice, ele sunt asumate pe 

varianta: studentul alege parcurgerea modulelor pentru că nu avem nimic de pierdut, 

sunt doar câteva examene în plus (credite în plus, facultative). Aplicând pentru un 

masterat didactic, există şi posibilitatea selecţiei la intrare şi ieşire. În cazul modulelor, 

unicul mecanism de selecţie e la ieşire. 

4. Fundaţia Noi Orizonturi promovează şi susţine utilizarea metodelor non formale 

(educaţie experienţială, educaţie prin aventură, serviciul în folosul comunităţii) metode 

care trebuie şi pot să facă parte integrantă din programul de pregătire al profesorilor. 

Eficienţa acestor metode a fost dovedită, însă, în continuare există o mare rezistenţă în 

folosirea lor. Considerăm că aceste dificultăţi pot fi depăşite în condiţiile în care se va 

realiza un program integrat de formare a competenţelor necesare utilizării acestor 

metode. Odată dobândite aceste competenţe, ele pot să fie utilizate indiferent de materia 

predată şi pot fi adaptate cu uşurinţă oricăror contexte educaţionale. Prin  alternativa 

masteratului se poate asigura formarea corespunzătoare (fie prin introducerea unor  

 



                                          
 

 

discipline specifice, fie prin contracte de practică în organizaţii specializate în învăţare 

nonformală) 

5. În ultimul rând considerăm că este nevoie de un program coerent de formare al 

profesorilor. În experienţa noastră de peste 15 ani în lucrul cu profesorii am ajuns să 

conturam un profil al profesorului şi competenţele de care are nevoie pentru a gestiona 

procese de învăţare. Indiferent de subiectele abordate sunt o serie de abilităţi, cunoştinţe 

şi nu în ultimul rând de valori pe care un profesor trebuie să le dobândeasă pentru a 

clădi un mediu propice învăţării. O abordare modulară nu oferă posibilitatea 

aprofundării şi asumării pe parcursul carierei a acestor premise şi considerăm cu un 

program de master, pe parcursul a doi ani de zile, oferă mai multe sanse pentru crearea 

acestor condiţii.    

II. Care sunt avantajele și riscurile opțiunii recomandate de dumneavoastră? Ce 

soluții/metode propuneți pentru gestionarea acestora? 

Aşa cum reiese din răspunsul anterior, avantajele masteratului ar fi: creşterea calităţii prin 

asumarea deciziei de carieră, selecţie la intrare-ieşire, creşterea duratei de practică care 

permite şi formarea competenţelor, dar şi a deprinderilor de muncă într-o organizaţie 

şcolară. 

Riscuri majore:  

1. Oferirea bursei echivalent al salariului de debutant este corectă, dar e necesară corelarea cu 

prezenţa la cursuri şi la practică, din acest motiv, masteratul didactic ar trebui propus numai 

la forma de zi cu frecvenţă. Dacă în cadrul facultăţii prezenţa poate fi uşor monitorizată, în 

activitatea din afara universităţii există riscul ca studentul să obţină semnătura de 

participare, deşi nu e prezent. Variantele birocratice de monitorizare sunt nefuncţionale, 

hîrtia suportă orice. Ar trebui găsită o structură de colaborare cu profesorul mentor, astfel 

încât acesta să aibă de câştigat prin prezenţa studentului la practică, nu doar financiar (de 

exemplu, anumite sarcini ale profesorului să fie preluate de practicant: editarea testelor, 

corectarea lor, pregătirea materialelor, fişelor, ore de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare). Soluţia: contract de voluntariat cu instituţia şcolară, unde se prevăd explicit, toate 

elementele de responsabilitate ale practicantului atat în raport cu mentorul, cu şcoala unde se 

desfăşoară practica (implicarea in activităţi extraşcolare şi extracurriculare, participarea la 

şedinţe metodice, consilii profesorale, supravegherea elevilor etc), cât şi cu coordonatorul de 

practică de la universitate (planuri de lecţie, fişe de lucru, proiecte educative, studii de caz, 

referate, fişe de observaţie etc). 

 



                                          
 

2. Structura programului, curriculum-ului şi a orarului universitar necorelat cu similarele din 

învăţământul preuniversitar. Soluţie: mentorii de practică implicaţi în procesul de elaborare 

a acestor programe, curricule şi consultaţi în stabilirea orarului de practică. 

3. Preluarea modelului actual de contract între facultate-unitate şcolară. În prezent, nicio 

facultate nu a realizat selecţia profesorilor mentori, astfel încât să se asigure că profesorii cu 

care lucrează au competenţe reale (nu documente), nu urmăreşte dacă mentorii chiar fac 

treaba pentru care sunt plătiţi, nici dacă modul în care o fac este corespunzător atingerii 

obiectivelor. Soluţii: recrutarea şi selecţia cadrelor didactice cu rol de mentor să fie serioasă 

şi transparentă; contract de colaborare între mentor şi facultate care să conţină job descrition 

şi performanţa aşteptată, condiţiile de muncă (dimensionarea corectă a timpului de 

muncă/student şi a nr. de studenţi), salarizare echitabilă (abordarea din perspectiva 

facultăţii, la responsabilitate-pregătire egală, plată egală; fie modificări la nivel de normă de 

predare în preuniversitar); contract de parteneriat între facultate şi unităţile de învăţământ 

preuniversitare. 

4. Teoretic cadrele didactice care acum lucrează în cadrul modulelor pedagogice, ar fi cei care 

ar lucra şi în cadrul masterului. Din acest motiv există mari şanse ca ceea ce acum nu se face 

bine să se regăească şi în structura masterului. Soluţie: proces de recrutare şi selecţie corect şi 

transparent pentru ocuparea tuturor posturilor, pe baza unui proiect didactic care să 

evidenţieze competenţele pentru noua poziţie.  

5. Pregătirea cadrelor didactice universitare şi preuniversitare implicate în programul de 

masterat, în acest moment, s-ar putea să nu fie suficientă pentru a susţine schimbările din 

sistem. Soluţii: dublă specializare în ştiinţă/pedagogie; obligativitatea de a participarea la 

training-uri individual sau în echipă livrate de instituţii, asociaţii care deţin know-how într-o 

anumită direcţie (învăţare prin experinţă, prin aventură, prin investigaţie etc) 

III. Ce opțiuni ulterioare vedeți pentru evoluția în cariera de profesor (ex. doctorat 

didactic) pentru a face această carieră mai atractivă și a crește calitatea intrărilor în sistem? 

1. Stimularea cercetării în domeniu, cu implicarea studenţilor în aceste proiecte, cu 

recunoaşterea la publicare, a contribuţiei lor ar putea acţiona ca factor de stabilitate în 

decizia de carieră.  

2. Practica pe o perioadă mai lungă de timp într-o unitate şcolară, poate să reprezinte, aşa 

cum se întâmplă şi în urma unor internship-uri din alte tipuri de instituţii, organizaţii, la 

retenţia celor mai valoroşi studenţi, în unitatea respectivă (pentru aceasta ar trebui 

acordată autonomie CA-urilor unităţilor şcolare, modificări cu privire la statutul de 

suplinitor, titular) 



                                          
 

3. Finanţarea unor programe de schimb de studenţi între universităţi din ţară, din ţară şi 

alte ţări ar determina creşterea interesului pentru cariera didactică, dar şi dobândirea 

unei perspective corecte asupra educaţiei la nivel naţional, global. 

4. Includerea în pregătirea iniţială a unui modul de dezvoltare persoanală cu o pondere 

semnificativă ca timp, credite (abordînd teme precum public speaking, managementul 

personal şi al carierei, al conflictului, al timpului, tehnici de copying etc) 

 

 


