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Sibiu 
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 psihopedagogi I+Masterat didactic 

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?  

Lucrez in DPPD de peste 12 ani. Propun formarea inițială, prin Modulul psihopedagogic doar Nivel I, 

dar cu implicarea reală a facultăților pentru sustinerea activității din DPPD. În universitățile 

compozite, cum este și a noastră, se manifestă un interes mai ridicat din partea studentilor care 

provin din specializări cu „potențial” didactic: litere, matematică, istorie etc. și tot mai scăzut de la 

specializările nondidactice: economic, drept, inginerie, medicină. Datorită orarelor foarte încărcate  

ale specializărilor, orele de la DPPD sunt marginalizate, fiind pozitionate la ore nepotrivite. Toți 

studenții au dreptul la o pregătire în zona dezvoltării personale, ceea ce DPPD-urile pot oferi! 

Practica pedagogică ar putea fi observativă în perioada formării inițiale, ceea ce ar permite tuturor 

studenților, indiferent de specializare, sa se familiarizeze cu domeniul didactic și să decidă dacă vor 

urma un master in această directie.  Propun înlocuirea Nivelului II, total irelevant din punctul meu de 

vedere, cu master didactic. Un master didactic cu alt curriculum decât cel din 2012, cu pondere  pe 

didactica specialității și practică pedagogică la clasă, supravegheată de mentor plătit, iar studentul-

masterand să aibă statut de stagiar. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Avantajele le-am inclus în text, riscurile sunt să nu se țină cont de aceste propuneri! 

 

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? 

Școala de azi nu funcționează bine pentru că ieri nu s-a gândit la mâine. 

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

 

- 

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? 

Masura în toate! Doctoratele nu sunt garanția unui demers didactic de calitate. 


