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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?  

Nu pot să-mi dau seama, dar am trecut prin multe și suțin cu tărie combinarea practiă+ 

teorie(50%+50%) 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Dacă tot avem metodiști și Inspectori, iar în facultăți se va face mai multă practică, cred cu tărie că 

stresul examenelor mai ales cel pentru învățători cum a fost el stabilit în ultimii ani ( cinci discipline 

în patru ore)ne-a ajuta mult mai mult decât memorarea excesivă care se cere acum în examene! 

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? 

În primul rând proporția practiă+ teorie(50%+50%), câte un curs din trei în trei ani, noutăți 

actualizate, cuantificarea creativități, șanse egale și pentru începători care sunt inspectați mai mult 

decât profesorii cu grade și cei în prag de pensionare etc. 

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

Să  adune notele și de la scris cu cele de la inspecții în obținerea gradelor didactice! 

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? 

Aprecierea muncii, oferirea materialelor didactice(care în ultimul timp ni se spune: ”Nu aveți voie să 

strângeți fondul clasei”,  dar sunt categorii defavorizate cărora li se oferă rechizite dar sunt slabe 

cantitativ și nu acoperă tot anul școlar, copii cu CES cărora părinții sunt prea săraci să le facă dosare 

și nu fac față cerințelor programei, violența ia amploare încă din clasele mici, iar de multe ori ni se 

expiră tot ce am învățat în teorie când ne confruntăm cu astfel de situații, școlile nu-și permit 

psihologi sau consilieri educativi plătiți și aceste cazuri ne scurtează de multe ori orele de scurs și ar 

mai fi multe dar mă opresc...) 

 


