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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? 

Stagiatură cu mentorat real 

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?  

Indiferent de soluția adoptată, dintre cele două propuse de dumneavoastră (personal aș opta pentru 

un masterat didactic de calitate), ele trebuie să fie dublate de o stagiatură de 2-3 ani, în care viitorul 

dascăl să fie luat în tutoriat de un profesor cu experiență didactică, cu rezultate apreciate de elevi, 

părinți și comunitate, cu o moralitate de înalt nivel, care aplică la clasă metode de secol XXI.  O 

practică pedagogică la clasă, urmărită și îndrumată atent de un tutore, ar întregi portretul viitorului 

dascăl al viitorului. De asemenea, ar trebui găsite criterii științifice de selectare a tutorilor și de bună 

plată a lor, pentru ca activitatea de tutoriat să fie eficientă. Exclud mentorii actuali (am exclus și 

termenul aici), a căror competență este îndoielnică. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajul este acela de a te putea forma pe lângă un profesor cu experiență reală. Există riscul de a 

transforma această activitate într-una formală, dacă nu se vor selecta tutori pe criterii științifice. 

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? 

-  

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

Nu am. 

 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? 

Evaluare complexă, științifică,  la 5 ani, a profesorilor, cu posibilitatea unor compensări bănești 

suplimentare consistente în cazul creșterilor dovedite de competență, în urma evaluării. 

 


