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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?  

In opinia noastra modulul psihopedagic pentru nivelul 1 si 2 sunt o varianta viabila pentru actualul 

sistem de educatie. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Absolventii de Universitate prin curicula scolara, la finalizarea studiilor au statutul de cadru didactic.  

Pentru ceilalti absolventi care isi doresc o a doua specializare intervine problema urmarii unui al 

doilea master, caci este atat financiar costisitor pentru student (fiind un al doilea master de urmat), 

cat si dificil de organizat pentru o universitate, avand in vedere procedura stricta de organizare 

impusa prin metodologia de acreditare a unic astfel de master didactic. 

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? 

In organizarea modului psihopedagogic  sau a unui master psihopedagogic este important sa aiba in 

vedere calitatea privind nivelul de profesionalizare a actualelor cadre didactice si motivarea 

studentilro de a deveni cadre didactice cu vocatie. 

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? 

Pregatire continua este esentiala pe parcursul profesional. 

 


