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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? 

Cursurile din seria 'Youth in Action' (Erasmus+), realizate prin metode non-formale  

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?  

Masteratul didactic ar creste calitatea in sistemul de invatamant, numai daca profesorii universitari 

vor colabora strans cu inspectorii, profesorii metodisti si mentorii care lucreaza deja in sistem. La 

acest masterat se vor inscrie numai cei care doresc cu adevarat sa intre in sistem, diminuand nr. 

celor care intra in sistem, de nevoie sau din lipsa de variante. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Propun ca viitorii profesori sa participe la trainingurile din seria Youth in Action, pe diverse teme, 

formari realizate prin metode non-formale, care pot ajuta la formarea viitorului profesor. Studentii 

pot colabora cu ONG-uri de tineret si pot aduce Certificatul Youth Pass ca dovada. Riscul ar fi ca 

acesti studenti sa nu mai doreasca sa intre in sistem. 

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? 

De ex., documentele  oficiale (plan didactic, planificare pe unitati, planificare anuala, teste etc.) sa fie 

in concordanta cu ceea ce se cere profesorilor. De multe ori, un model le este prezentat la facultate 

si altceva se cere in sistem. Cred ca un asistent din randul metodistilor sau mentorilor ar fi util, sau o 

colaborare stransa cu acestia sau cu ISJ-urile . 

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

Recomand ca profesorii universitari ce predau modulul psihopedagogic sau la masterul didactic sa 

aiba si ore in invatamantul preuniversitar, astfel ar fi conectati direct la cerintele sistemului. 

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? 

Doctoratul didactic nu te face un bun profesor, ci doar un specialist sau cercetator. Pledez pentru 

cursurile Youth in Action, schimburile de tineret la nivel european. Vor invata sa-i invete pe altii, 

utilizand metodele si instrumentele non-formale. Astfel se rezolva si lipsa de creativitate in privinta 

activitatilor extrascolare sau din saptamana 'Scoala altfel' si se va dezvolta implicarea si dorinta de 

formare continua in randul viitorilor profesori. 



 


