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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 Masteratul didactic de 2 ani o opțiune bună în măsura în care noțiunile de didactică 

însușite teoretic și evaluate prin examene sunt aplicate în practică, adică profesorul debutant să 

activeze la clasă, sub coordonarea unui mentor care să-l sprijine în proiectarea didactică ( alegerea 

strategiilor didactice, a conținuturilor, a mijloacelor didactice, a tipurilor d eevaluare etc) , în 

desfășurarea activității didactive și în cunoașterea elevilor. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje : aplicarea corectă a teoriei în practică, formarea unor competențe și deprinderi de lucru cu 

elevii 

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? 

Obiective : dobândirea de către profesorii debutanți a cunoștințelor, deprinderilor din domeniul 

psihopedagogiei și aplicarea corectă a acetora în activitatea didactică. 

Soluții : nota finală a unui an de studii să fie formată 50% din examenul la partea teoretică și 50 % 

nota la partea practică ( întocmirea planificării calendaristice, intocmirea zilnică a planurilor de 

lecție, lecții demonstratice vel puțin lunar ) 

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

Universitățile care derulează masteratul în psihopedagogie școlară să formeze mentori care apoi să 

colaboreze cu profesorii debuntanți 

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? 

Consider că un bun profesor trebuie să aibă cunoștințe temeinice în specialitate ( poate fi luată în 

considerare nota la absolvire) cunoștințe de psihopedagogie pe care să le dobândească prin 

Masterat în timpul stagiaturii și nu în ultimul rînd valori morale adecvate. 

 


