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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?  

Doresc si propun ca cei care sunt acceptati in urma unor examene reale si obtinute in urma unor 

examene adevarate bazate pe competenta profesionala sa isi exercite dreptul de a profesa in 

meseria minunata de dascal !!! Sa se termine odata pentru totdeauna pe influenta si presiune 

politica a cadrelor didactice , deoarece acest lucru nu duce la nimic bun , ci dimpotriva tinerii nu sunt 

educati si nu pot sa reuseasca cu adevarat in viata , datorita lipsei de profesionalism a unor cadre 

didactice incompetente ! Va rog , insistent sa luati in seama ceea ce eu am propus ! Competivitatea 

si instructia in sistemul de invatamant sa fie calea spre succes a unui invatamant de exceptie ! Va 

multumesc anticipat , daca propunerea mea va fi luta in seama !    

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Avantaje : Un invatamant de calitate si competitiv in statele Uniunii Europene !!!!Daca nu se tine 

cont de ceea ce am mentionat eu mai sus , atunci totul se va risipi si se va duce in derizoriu , iar 

tinerii vor avea numai de pierdut , deci un fiasco total ! 

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? 

Instructie , cultura , educatie reala si interes neconditionat pentru o reusita sigura si viabila ! 

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

O colaborare stransa intre partile interesate si o implicare reala a fiecarei parti pentru o reusita 

adevarata in interesul celor care vor fi viitorii acestei tari , respectiv tineri cultivati si a caror 

instructie va fi solida si de necontestat !!! Ne vom putea baza pe acesti tineri instruiti si cultivati , ce 

vor realiza un mare succes in societatea noastra , de care avem mare nevoie azi ! Valori reale , acesti 

viitori tineri pentru tara noastra minunata ! 

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? 



Principal pentru cariera de succes a fiecarui profesor este dragostea pentru a impartasi din 

cunostintele sale tinerilor , dragostea pentru fiecare tanar si dorinta de a se dedica profesiei alese ! 

Cel mai important lucru in definirea pentru a deveni un dascal minunat si dedicat profesiei ! 


