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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?  

Atâta timp cât se dorește introducerea unor noi discipline, e firesc ca viitoarele cadre didactice să 

aibă o pregătire corespunzătoare. Ca atare, prin intermediul  acestor cursuri, cei interesați vor putea 

să-și însușească sau să-și aprofundeze cunoștințe despre curriculum,evaluare, instruire. Modulul 

des-pre didactica  disciplinei  pe care vor urma să o predea va fi , de asemenea, un sprijin real. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantaje: posibilitatea de a preda atât în ciclul gimnazial cât și  în cel liceal; aprofundarea 

cunoștințelor în domeniul psihopedagogiei ;  Riscuri: achizițiile au un caracter general; unii studenți 

nu se vor regăsi în aceste module; Soluții: munca în echipe reduse numeric, seriozitate din partea 

studenților, implicare activă. 

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? 

Accesul la aceste module să fie făcut în mod facil. Întâlnirile să fie realizate frecvent, să fie atractive 

folosindu-se  metode activ-participative.   

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

Transparență totală, interes major din partea amblor părți, implicare și seriozitate. 

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? 

Cursuri de formare continuă  realizate într-un cadru profesionist, formatori excepționali, riguros 

selecționați; fonduri bugetare pentru toate cadrele didactice ce își doresc să participe la aceste 

cursuri. Învățământul românesc are nevoie de reclădire din temelie. Să începem de sus în jos. 

 


