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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? 

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?  

Modulul psihopedagogic I+II. Este strict la obiectul pe care profesorii de azi nu-l cunosc. Degeaba 

invata atat de multe alte lucruri intr-un master daca nu cunosc psihopedagogia si metodica predarii.  

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje - timp de invatat mai putin, invatarea la obiect: predare, invatare, evaluare, metode de 

lucru, comunicare cu partenerul educat - elevul. Dezavantaje: nu stii daca oamenii alesi pentru 

predare sunt cei care trebuie. Ar trebui realizat tot in cadrul unei Universitati, sau la CCD - daca cei 

ce predau intrunesc conditiile necesare predarii de cunostinte necesare.  

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? 

Noi nu stam foarte bine cu comunicarea. Un element esential in predarea la clasa si care din pacate 

e prevazut sumar in educarea noilor profesori. Managementul grupei si al scolii un alt element tratat 

cu superficialitate. Se pune baza pe predare, invatare, evaluare strict in predarea materiei, dar nu in 

modalitatea de predare, comunicare si strategiile aplicate. Eu am terminat un colegiu de institutori si 

va spun sigur un lucru: colega mea invatatoare si nepoata mea ma intrebau in permanenta elemente 

de metodica si psihopedagogie, elemente pe care se spune ca, in liceul pedagogic se invata. Din 

pacate nu este chiar asa. Se pune baza mai mult pe memorare si nu pe practica. Practica - nu ma 

refer la acele proiecte pe care le intocmesc la clasa, caci este usor de scris, dar mai greu de pus in 

practica. Modulul psihopedagogic se pliaza strict pe elementele de predare-invatare-evaluare , in 

timp ce masterul pune baza mai mult pe o alta calificare. Introducerea elementelor TIC, sunt multe 

cadre didactice ce nu stiu sa lucreze pe calculator, in timp ce copiii stiu si isi doresc sa lucreze astfel. 

Si din nou COMUNICAREA ce implica toate elementele ei: verbala, nonverbala, paraverbala etc. 

Implicarea in proiecte de tot felul. Foarte multi parinti doresc sa-si duca copiii in scoli unde se 

desfasoare proiecte ce le pot implica copiii in altfel de metode de lucru. Cei ce urmeaza un modul 

psihopedagogic, ar trebui sa faca mai multa practica, sa fie prezent alaturi de un cadru didactic mai 

mult timp, iar cadrul didactic sa il invete nu sa-l lase pe el paznic in clasa. De asemenea pentru 

practica sa fie alese cadre didactice cu experienta si activitate buna desfasurata la clasa, nu alese pe 

principiul: eu o cunosc...., dar de fapt activitatea lasa de dorit. Mai sunt si uscaturi cu imagine 

frumoasa in padure. 



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

Mi-as dori sa se tina cont de toate aceste pareri ale cadrelor didactice de la clasa. Doar asa poti 

vedea ce se intampla si ce poti modifica, aplica. 

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? 

E greu un doctorat. Sa-ti faci activitatea bine la clasa, sa ai copii buni, si sa inveti si pentru un 

doctorat, e foarte greu. Va spun din proprie experienta. Sunt singura, si cu toate acestea imi este 

foarte greu sa-mi pregatesc lectiile si sa ma gandesc la alte studii. Celui care mai are si o familie... ii 

este foarte greu. Sunt bune cursurile de perfectionare postuniversitare on-line. 

 


