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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? 

includerea în masteratele științifice a unui modul didactic care să permită absolvenților integrarea în 
procesul de învățământ de toate gradele. 

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?  

Un învățământ de calitate poate fi asigurat, din punctul de vedere al discuției de față, prin 

deprinderea unor competențe didactice, complementare practicii pedagogice, care să fie sprijinite, 

obligatoriu, pe conținuturile specifice fiecărei materii predate elevilor la clasă. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Normalitatea unei asemenea opțiuni este dată de faptul că un tânăr care se pregătește să devină 

profesor trebuie să fie bine instruit la materia/materiile pe care o/le va preda, să cunoască și să 

înțeleagă resorturile și particularitățile activităților didactice și să-și experimenteze, la clasă, toate 

competențele dobândite pe parcursul pregătirii sale de licență și de master. Eventuale „riscuri” 

privitoare la schimbări administrative pot fi depășite prin asumarea unei decizii. 

  

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? 

Consider absolut necesară colaborarea responsabililor din facultățile cu profil didactic cu cei de la 

facultățile pedagogice pentru un punct de vedere comun, valabil pe termen lung, care să clarifice 

situația actuală cel puțin discutabilă și, în orice caz, defavorabilă studenților masteranzi...  

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

Sunt sigur că părțile interesate de acest proiect înțeleg responsabilitatea reglementării situației de 

față, pentru binele învățământului românesc... 

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? 



Cred că sistemul actual permite deja celor interesați o perfecționare continuă, inclusiv la nivel de 

doctorat, dar aceasta este o cu totul altă problemă, care sper că va fi, la rândul ei, pusă în discuție în 

viitorul apropiat... 
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