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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? 

Specializarea  cadru didactic/profesor in cadrul fiecarei facultati  si masterat didactic pentru posturile 

didactice aferente nivelului liceal 

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?  

 

In acest moment, inca sunt foarte multe posturi didactice acoperite cu pensionari sau  necalificati, 

inclusiv in orasele mari. Sunt situatii in care postul didactic este accesat doar pentru ca este un loc de 

munca. Inatractiv avand in vedere fluctuatia cadrelor didactice si nivelul educational al elevilor.  

Scoala fara profesori, indiferent de metodele utilizate, este o utopie. Cu alte cuvinte calitatea 

sistemului o reprezinta calitatea oamenilor care il alcatuiesc. Fara profesionalizarea meseriei in baza 

unei selectii iniatiale si  fara experienta aferenta unei reale practici educationale pe parcursul a 3 ani 

de studiu, calitatea  sistemului nu are cum sa creasca. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajul selectiei este ca vor ramane in cursa doar aceia care-si doresc cu adevarat sa devina 

profesori.  Riscul este sa nu se acopere locurile aferente din cauza inatractivitatii financiare a 

meseriei. Solutii: Daca in colaborare cu universitati care au deja experienta in acest domeniu, am 

ajunge la performanta ca diplomele sa fie recunoscute si in alte state, poate ar exista o reala 

competitie. Evident cu conditia efectuarii unui stagiu minim in Romania. 

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? 

Ideea de modul psihopedagogic este o gluma devenita umor negru. Practica continua pe parcursul 

celor trei ani este solutia pentru ca absolventii specializarii sa ajunga pregatiti in fata elevilor . Pentru 

a putea preda in invatamantul secundar superior exista varianta studierii specialitatii urmata de 

masterat didactic. 

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

Roata a fost inventata, trebuie doar sa o adaptam. Poate ca a venit vremea sa lasam la o parte 

orgoliile personale si sa dam dovada de maturitate, responsabilitate, eventual sa incepem sa 

respectam legile in vigoare. 



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? 

Reabilitarea statutului profesorului in societate va fi un drum anevoios. Calitatea rezultatelor  nu 

depinde doar de calitatea intrarilor in sistem ci si de sustinerea lor, inclusiv din punct de vedere 

financiar. Atractive in orice cariera sunt treptele de recunoastere morala si  sociala, insotite evident 

de cea financiara. Stuctura gradelor didactice  trebuie modificata pentru a aduce plus valoare in 

activitatea la catedra si pentru a reflecta gradele de senioritate in domeniu. Mentoratul poate 

reprezenta un nivel superior de recunoastere a meritelor didactice si atractivitate. 

 


