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Depoziție înscrisă în nume personal 
 
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 necesară înființarea unor departamente de didactica specialității la facultățile ale căror 

discipline se regăsesc în programele școlare. Pregătirea de specialitate și pregătirea didactică trebuie 

să se facă în același timp atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat. Admiterea la aceste 

departamente ar trebui să se facă pe baza unor probe care să pună în evidență aptitudinile reale sau 

potențiale ale candidaților pentru a lucra la catedră. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Departamentele de didactica specialității ar avea avantajul de a integra cunoștințele de specialitate 

în activitatea practică de predare-învățare. Un eventual risc ar fi orare aglomerate care pot fi însă 

gestionate prin repartizarea judicioasă a activităților pe toată durata săptămânii. 

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? 

Între facultățile ale căror discipline se regăsesc în programele școlare și Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației a existat prin tradiție o colaborare încă dinainte de 1989. Această experiență 

trebuie fructificată și în contextul actual. 

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

Se poate forma un corp profesoral de elită care să fie dedicat și motivat pentru a desfășura activități 

școlare al toate nivelele, indiferent de condițiile existente. 

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? 

Departamentele de diadctica specialității ar putea avea deschidere către școlile doctorale în vederea 

obținerii tilului de doctor în didactica disciplinei respective. Cariera didactică va deveni mai atractivă 

doar dacă societatea va recunoște rolul și importanța educației în progresul națiunii și va aloca 

resursele materiale necesare. 
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