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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?  

• Absolvenţii se pot titulariza în învăţământ după trei ani studii de licenţă, în aceste condiţii, 

mulţi tineri se vor îndrepta către cariera didactică.   

• Cadrele didactice astfel formate, vor fi mai responsabile şi implicate profesional 

• Are loc un transfer mai rapid şi direct de informaţii şi experienţă între cadrele didactice 

universitare şi cadrele didactice din şcolile de aplicaţie unde studenţii efectuează practica 

pedagogică  

• Prin parcurgerea concomitentă a studiilor de licenţă şi Programul de studii de formare 

psihopedagogică asigură o legătură fermă între învăţământ, cercetare şi practică 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje: 

• Formarea competenţelor profesionale şi transversale într-o perioadă de timp mai scurtă 

• Cultivarea spiritului creator încă din primul an de studenţie 

• Responsabilitate mărită faţă de actul educaţional 

• Încadrarea rapidă în învăţământ după studiile de licenţă 

• Atragerea unui personal performant implicat şi responsabil în învăţământul preuniversitar 

• Crearea unei legături puternice între elementele teoretice şi cele aplicative (practice) 

• Se stimulează interesul pentru cercetarea din domeniul psiho-pedagogic 

• Se creează condiţiile necesare pentru atragerea de tineri în activităţile psiho-pedagogice 

Riscuri: 

• Număr mic de ore alocate pentru disciplina Practică pedagogică 



• Număr mic de ore alocate pentru disciplina Didactica specialităţii 

Propuneri: 

• Stabilirea conţinuturilor învăţării pentru fiecare disciplină din modul, în concordanţă cu 

capacităţile şi cu competenţele necesare exercitării profesiei didactice 

• Elaborarea manualelor de specialiate şi stabilirea conţinuturilor învăţării pentru fiecare 

disciplină din planul de învăţământ 

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? 

• Mărirea numărului de ore săptămânal 

• Actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a cursurilor, caietelor de lucrări practice a tuturor 

materialelor didactice; 

• Extinderea folosirii stilurilor şi metodelor moderne de predare – seminarizare - evaluare prin 

utilizarea noilor tehnologii folosite în procesul instructiv - educativ; 

• Perfecţionarea creşterii dimensiunii practico - aplicative a conţinutului procesului de 

învăţământ şi a modului de desfăşurare a practicii pedagogice; 

• Implicarea mai activă a studenţilor la întreaga activitate de perfecţionare a procesului de 

învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. 

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

• Să existe parteneriat între cadrele didactice şi studenţi pe parcursul întregii pregătiri 

• Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionarea strategiilor didactice de predare-

învăţare prin creşterea ponderii metodelor centrate pe activitatea şi implicarea reală a studenţilor în 

procesul învăţării;  

• Gestionarea optimă a resurselor materiale şi a tehnologiilor informaţiei şi a comunicării; 

• Utilizarea unor instrumente/tehnici valide de monitorizare a progreselor studenţilor pe 

parcursul formării profesionale (la seminarii, lucrări practice, proiecte, practică pedagogică, 

examene, certificare).  

• Diversificarea categoriilor de activităţi (tutoriat, consultaţii, voluntariat, ateliere ale învăţării) 

pentru construirea competenţelor psihopedagogice specifice statusului/rolului de profesor.  

• Valorificarea datelor cercetărilor realizate în vederea optimizării programelor de formare 

iniţială şi continuă a personalului didactic.  

• Perfecţionarea strategiilor de evaluare formativă şi sumativă pentru creşterea gradului de 

obiectivitate a măsurării, aprecierii, notării.  



• Întreaga activitate să fie centrată pe student 

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? 

• Baza tehnico - materială performantă 

• Climat de lucru pozitiv, atractiv 

• Susţinerea financiară a cercetării în domeniu 

• Renumerarea corespunzătoare a cadrelor didactice 

• Examene obiective de promovare 

 


