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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? 

liceu pedagogic+specializare+modul psihopedagogic 

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?  

Am propus o a treia optiune.Consider ca profesia de cadru didactic trebuie "construita" pe baza 

selectarii aptitudinilor vocationale.Aptitudinile sociale, impreuna cu dotarea intelectuala, cultivate 

intr-o scoala a profesorilor, vor asigura sustenabilitate sistemului. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Consider ca nu exista dezavantaje.Selectarea potentialilor profesori, formarea initiala(coerenta la 

nivel national privind standardele) vor conduce la conturarea corpului profesoral-profesionist. 

Actualmente, profesia de cadru didactic pentru tineri intelectuali este, de cele mai multe ori, o 

rampa de lansare spre alte domenii.Riscul cel mai mare este cel economic: intelectualii nu pot trai si 

nu se pot valoriza in societate cu salarii la limita subzistentei. Deci, riscul este asumat de catre  

factorii decizionali. 

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? 

Entitatile responsabile ar trebui sa-si fundamenteze procesul de formare al profesorilor pe un plan 

sustenabil, pentru cel putin 10(zece)ani.Prioritatile ar trebui-in opinia mea- sa tina cont de Piramida 

necesitatilor(Maslow). Conditia intelectualului in societate are aceleasi variabile oriunde in lume.Cel 

care alege sa devina profesor trebuie sa-si iubeasca meseria, deci e nevoie de conturarea unui 

model/pattern al profesorului modern.Formarea initiala,perfectionarile continue sa scape de 

formalism,inertie. Responsabilizarea ar trebui sa devina o prioritate nationala-venita de sus in 

jos.Liceele pedagogice ar avea rolul de a filtra potentialul cursantilor, ar contribui la initierea in 

studiul psihopedagogiei si al didacticii, la formarea deprinderilor de proiectare a activitatii la clasa, 

pornind de la observarea sistematica a lectiilor, de la studierea comportamentelor elevilor in la ore, 

in cadrul activitatilor extrascolare.Universitatile ar trebui sa aiba programe dedicate exclusiv formarii 

profesorilor.Modulele I+II nu sunt suficiente, nici pentru studenti, nici pentru profesorii de practica 

pedagogica. Doctoratul este, deocamdata, o prioritate pentru cei de dupa gratii.Dovada o fac chiar 

profesorii care au coordonat si au supervizat lucrarile/studiile.Doctoratul pentru profesori ar trebui 

sa fie o incununare a performantei didactice de la nivel liceal inspre universitar. Putini mai au resurse 

de timp/spirituale/motivationale.Dar aceia sa devina modele-pe merit. 



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

Traim in capitalism.Modelul social este dictat de factorii economici. Stim care sunt influentele 

globalizarii.Sa ne ferim de cuvinte mari si goale. Cei care stiu ce sa faca sa fie lasati sa faca, doar daca 

isi iubesc copiii. Daca lasam profesorii sa lucreze cu manuale din anii 90, pe programe mereu 

"actualizate", daca se lucreaza doar dupa suporturi si auxiliare pentru ca editurile se cearta, daca se 

incurajeaza discriminarea pozitiva, daca nu se alege o cale a tarii pentru copiii si urmasii lor, noi, 

profesorii, nu vom fi decat rotite ale unui angrenaj iesit din uz.Dau un singur exemplu de proiect fara 

de care limba romana nu ar fi existat: "Dacia literara". Exemplu de daruire,patriotism,viziune. 

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? 

Un profesor recunoscut pentru ce a lasat in urma sa ar trebui sa devina mentor, sa-si puna la 

dispozitie cele mai bune exemple de practica, sa tina conferinte.Doctoratul este o optiune in zona 

care depaseste liceul-in opinia mea.Un profesor de cariera ar trebui sa fie-in primul rand- specialist 

in lucrul cu oamenii. 


