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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? 

Modulul psihopedagogic I+II  

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?  

Formarea inițială I și II 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Ideia de masterat didactic din Legea 1/2011 a fost raportată numai la formarea inițială, deși, prin 

definiție, masteratul are rolul de a asigura pregătirea universitară avansată, aprofundarea pregătirii 

obținută prin licență; 

Realizând, însă, o paralelă între cele două rute de profesionalizare inițială pentru activitatea 

didactică, se poate demonstra că soluțiile oferite de cele două alternative de formare inițială țin de 

diferite cicluri de studii universitare și niveluri de calificare profesională. 

Masteratul didactic este pus în relație cu formarea psihopedagogică inițială, ceea ce este în 

contradicție cu ideea promovată de ”Bologna” și de Legea privind organizarea studiilor universitare 

potrivit căreia ”Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de 

licență sau într-un domeniu apropiat. 

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? 

Pentru un masterat eficient în perioada practicii pedagogice trebuie plătiți atât mentorii cât și 

studenții practicanți. Un mentor poate conduce 2-3 studenți. De câți mentori e nevoie? Cum vor fi 

plătiți acești mentori? Cine plătește transportul studenților când nici titularii nu sunt plătiți? 

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

Masteratul didactic pe care îl propunem ar putea fi socotit, din perspectiva domeniului Științe ale 

Educației, un masterat dominant profesional, cu elemente ale masteratului științific, incluzând 

metodologii și proiecte de cercetare educațională. În aceste condiții, masterul didactic ar putea fi 

atât: 

- 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. 

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? 

Să nu se strice ce era bun așa cum s-a făcut cu profilul pedagogic din Liceele Pedagogice. Ar trebui să 

preluăm din experiența practicii pedagogice organizate atunci. 

 


