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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? 

Masteratul 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?  

Consider ca masteratul didactic va creşte calitatea sistemului de învăţământ, datorită faptului ca 

presupune studiului în profunzime a disciplinelor  care apoi se vor preda la clasă  (mai ales in cazul 

profesorilor din învăţămantul prescolar si primar). În ultima vreme, majoritatea absolventii facultatii 

Pedagogia învăţământului primar si prescolar, intra în sistem fara un bagaj decent de cunostinte de 

metodica predarii activităţilor instructiv educative din grădinita sau a disciplinelor din  

învăţământului primar,  întâmpinând mai apoi mari greutăţi în prestatia efectiva la catedră. Sugerez 

sa se acorde o atenţie sporită practicii pedagogice , susţinerii de activităţi didactice pe tot parcursul 

masteratului. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele ar fi : 

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? 

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

un avantaj ar fi acela că, viitorii profesori vor cunoaste particularităţile muncii la clasă fiind echipaţi 

atât cu cunoştinte teoretice, dar mai ales dobândind o formare  în ceea ce priveste abordarea din 

perspectiva metodologică a continuturilor curriculare. 

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? 

Nu ar fi lipsit de interes nici doctoratul didactic, însă consider ca cel mai eficient ar fi studiul 

individual continuu, în vederea evitării plafonării şi pentru a rămâne conectat permanent la noutăţile 

apărute în domeniu. 

 


