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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? 

Concurs national pentru selectarea celor mai bune materiale didactice 

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?  

Modul psihopedagogic sau masterat educațional ? 

 Consider că problema nu constă în alegerea uneia din variantele expuse de d-voastră, ci în 

modalitatea, atitudinea și arta educatorului în desfășurarea activității didactice, fie la clasă, fie în 

viața cotidiană. 

 Elevii sunt suprastimulați de tehnologie, și o activitate clasică, tradițională devine 

plictisitoare pentru ei. 

Profesorii știu asta pentru că participă la multe cursuri de formare, dar ar fi necesare nu cursuri (fie 

modul, fie master, fie proiecte), ci niște pachete educaționale cu modele, fișe de lucru, planuri de 

lecții (nu teoretice, ci experimentate deja), hărți, metode adaptate la nivelul clasei, filmulețe 

educative (cum a inițiat deja Univ. Babeș Bolyai) care pot fi perfecționate, care să poată fi descărcate 

pe laptopul personal. 

 De asemenea, este urgentă înființarea unui cabinet sau săli de clasă pentru elevii 

indisciplinați care fac să eșueze activitatea didactică a profesorului. Acești elevi pot fi supravegheați 

și consiliați de un profesor al școlii. 

 Propun să se organizeze un concurs național pentru selectarea celor mai reușite lecții sau 

activități didactice. Profesorii care vor alcătui asemenea proiecte (PPT, filmuleț, rebusuri, fișe de 

lucru, concursuri pe echipe în clasă etc.) să fie răsplătiți, dacă nu material, măcar cu o diplomă din 

partea Ministerului Educației. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

pachete educationale bine realizate 

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? 

 

 



Pregatire psihopedagogică 

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

intruniri la cercuri pedagogice cu prof. univ. in pedagogie 

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? 

iubirea 

 


