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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?  

Mentinerea modului psihopedagogic I+II va creste calitatea in sistemul de invatamant, intrucat acest 

sistem - al formarii la nivel de licenta, completata de cea la nivel postuniversitar si-a dovedit 

eficienta in cele mai performante sisteme de invatamant, atat din Europa si Asia. De exemplu, in 

Finlanda (locul I la testarile PISA) si in Coreea de Sud (locul intai la nivel mondial in ceea ce priveste 

rezultatele scolare) exista formarea la nivel de licenta (bachelor education degree), precum si la nivel 

postuniversitar (master education degree). Rezultatele deficitare inregistrate de elevii romani nu 

sunt cauzate de modul in care este organizata pregatirea initiala a profesorilor, ci de o multitudine 

de factori. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele evidente ale optiunii recomandate se concretizeaza prin faptul ca actualul plan cadru de 

invatamant asigura fundamentul psihologic al formarii pentru cariera didactica, psihologia educatiei 

si psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor avand statutul de discipline fundamentale. In 

varianta propusa pentru masteratul didactic (in mai 2012), psihologia educatiei poate fi inlocuita cu 

un optional propus de universitate. A fost redusa la o  ora de curs si una de seminar. Nu exista nicio 

alta disciplina prin care viitorii profesori sa se familiarizeze cu topici extrem de relevante pentru 

lucrul la catedra: aspecte psihologice si modalitati de interventie in cazul copiilor cu deficit de 

atentie, anxietate in situatiile de evaluare, dezangajament scolar, slabe competente sociale, tulburari 

de comportament, particularitatile psihologice ale copilariei, preadolescentei si adolescentei si 

implicatiile acestora in practica scolara. 

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? 

Institutiile responsabile de organizarea modulului psihopedagogic ar trebui sa asigure o relatie foarte 

stransa cu scolile de aplicatie (selectarea lor sa reflecte diversitatea ofertei educationale din 

Romania). De asemenea, criteriile, standardele avute in vedere la selectia studentilor la intrarea in 

sistemul de formare initiala ar trebui sa reflecte un grad mai ridicat de exigenta. 

. 



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

Este de dorit sa fie stimulat parteneriatul dintre institutiile de formare si scolile de aplicatie, iar 

acestea din urma sa fie selectate astfel incat sa reflecte diversitatea ofertei educationale: scoli de 

elita, scoli cu nivel mediu, dar si din comunitati defavorizate, scoli din mediul rural si urban, precum 

si cele care promoveaza sisteme alternative de educatie/pedagogii alternative. De asemenea, 

trebuie sa existe o comunicare autentica intre institutiile de formare initiala a cadrelor didactice si 

comunitatea locala, pentru a atrage fonduri care sa fie destinate cercetarii educationale, contribuind 

astfel la cresterea calitatii procesului de instruire.   

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? 

Realitatea concreta arata din pacate ca statutul de profesor nu este valorizat la nivelul perceptiei 

sociale. Nici salarizarea nu este pe masura resurselor personale investite si stresului profesional. 

Dincolo de variabilele financiare, alte aspecte care pot contribui la cresterea atractivitatii meseriei 

didactice ar putea fi oportunitatile de dezvoltare personala - fie doctorat didactic, fie workshop-uri, 

training-uri finantate de scoala, care sa raspunda nevoilor, intereselor profesorilor. Acestia vor putea 

fi astfel conectati cu cele mai noi modele de bune practici in procesul de instruire. 

 


