
Anexa 6 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011  privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a 

XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic 

___________________________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Roluri profesionale ale absolvenților profilului pedagogic 
 

PRECIZĂRI PRIVIND ROLURILE PROFESIONALE ȘI COMPETENȚELE 

ABSOLVENȚILOR LICEULUI FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL 

PEDAGOGIC, SPECIALIZĂRILE EDUCATOR-PUERICULTOR, MEDIATOR 

ȘCOLAR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ  

I.  EDUCATOR-PUERICULTOR 

Roluri de îngrijire a  copilului de la 0 la 3 ani 

 Îngrijeşte copilul (hrănire, igienă, somn, supraveghere) și răspunde de siguranța acestuia 

 Cunoaşte şi asigură condiţiile necesare dezvoltării psihosomatice normale 

 Comunică şi colaborează cu părinţii copiilor pentru a putea realiza o îngrijire personalizată 

care să ţină seama de specificul şi de individualitatea fiecărui copil în parte 

 

Roluri educative 

 Cunoaşte elementele de bază ale psihologiei copilului, cu accent pe dezvoltarea timpurie 

 Cunoaşte elemente de psihologie a relaţiei mamă-copil în perioada dezvoltării timpurii a 

copilului 

 Proiectează, realizează şi evaluează activităţi educative cu copiii de la 0 la 3 ani 

 Realizează şi dezvoltă programe educative pentru copiii mici împreună cu părinţii acestora 

 Oferă îndrumare pentru părinţi privitor la educația 

 Adaptează activităţile educative la particularităţile fiecărui copil cu care lucrează 

 Asigură un mediu stimulativ pentru dezvoltarea copilului 

 

Roluri de sprijinire a relaţiei părinte-copil 

 Înţelege importanţa deosebită şi de neînlocuit pe care o are mama pentru dezvoltarea normală 

a copilului său 

 Sprijină relaţia copilului cu părinţii, cu familia, nevoia copilului de a fi acasă 

 Înţelege şi distinge între funcţia educativă a creşei şi programele de asistenţă socială a 

familiei 

 Se implică în îndrumarea părinţilor care au nevoie de asistenţă socială şi încearcă 

descoperirea unor soluţii de sprijin care să nu impieteze buna dezvoltare a copilului (pentru 

evitarea hospitalismului, a carenţelor în dezvoltarea afectivă, a înlocuirii mamei de către 

experţi) 

 Mediază comunicarea experienţelor personale dintre părinţi şi închegarea unor comunităţi de 

sprijin pentru aceştia 

 Oferă părinţilor posibilitatea de a se întâlni cu experţii de care au nevoie pentru soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă în educaţia şi creşterea copilului 

 

Model de conduită 

 Respectă drepturile copilului, personalitatea şi unicitatea acestuia 

 Respectă dreptul părinţilor şi relaţia lor cu copilul, sprijinind-o şi încurajând-o dacă este 

nevoie. 

 Recunoaşte importanţa deosebită pe care o au părinţii în educaţia timpurie a copilului. 

 Îşi asumă rolul de terţ, dând mamei întâietate în relaţia cu copilul ei (orice decizie în privinţa 

copilului este discutată cu părinţii, aceștia având cuvântul principal) 



  

 Promovează un sistem de valori culturale, morale şi civice care să sprijine dezvoltarea 

armonioasă a copilului 

 Stimulează comportamentele prosociale 

 

Consiliere şi management 

 Asigură un climat socio-afectiv securizant, bazat pe încredere, echilibru şi respect reciproc 

 Asigură sprijinirea educativă şi consilierea primară a părinţilor, precum şi îndrumarea 

acestora către specialişti dacă este cazul sau dacă au nevoie 

 Identifică particularităţile dezvoltării fiecărui copil şi îi sprijină dezvoltarea sa normală 

 Gestionează situaţiile de criză, previne şi rezolvă conflictele 

 Încearcă, împreună cu părinţii copiilor, descoperirea celor mai potrivite mijloace de asistenţă 

socială pentru familie, pentru evitarea fenomenelor de hospitalism (ce apar odată cu absenţa 

prea îndelungată a mamei şi cu plecarea prea îndelungată a copilului din spaţiul casei sale) 

 Organizează spaţii adecvate comune, dar şi individuale, care să permită şi jocul copiilor 

împreună, dar şi retragerea lor când au nevoie 

 Comunică cu părinţii copilului şi cu alte persoane implicate în creşterea şi educaţia acestuia 

 Organizează spaţii destinate părinţilor şi copiilor precum şi spaţii propice discuţiilor dintre 

adulţi 

 Organizează  şi participă la întâlniri regulate ale educatorilor din instituţie pentru schimb de 

experienţă, idei şi preocupări legate de activitatea psihologică educativă cu copiii şi părinţii 

 

Dezvoltare profesională 

 Îşi actualizează cunoştinţele în domeniul educaţiei timpurii 

 Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi de dezvoltarea instituţională 

 Manifestă o atitudine reflexivă asupra propriei activităţi 

 Valorizează, în activitatea personală, experienţa colegilor, a oamenilor de ştiinţă, a altor 

practicieni din acest domeniu şi din domenii conexe 

 Utilizează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare pentru dezvoltarea profesională şi 

a instituţiei în care activează 

 

Parteneriate sociale şi educaţionale 

 Colaborează cu familia şi comunitatea locală 

 Implică familia şi reprezentanţii comunităţii locale în activităţile creşei şi în procesul 

decizional 

 Cooperează cu familia/ cu personalul instituţiei în care activează sau din alte instituţii 

educaţionale 

 Antrenează formarea de grupuri şi asociaţii de întrajutorare între părinţi, de schimb de 

experienţă, de informaţii, şi de relaţii utile 

 

 

 



  

II.  INSTRUCTOR  DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ 

 

Roluri educative 

 Cunoaşte elementele de bază ale psihologiei copilului şi adolescentului 

 Proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative extraşcolare 

 Valorifică experienţele anterioare de învăţare ale elevilor 

 Realizează materiale didactice suport 

 Utilizează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare în activităţi educative 

 Ameliorează şi inovează activităţile educative extraşcolare 

 Supraveghează activităţile elevilor, individuale sau de grup 

 

Roluri moral-civice (model de conduită) 

 Respectă drepturile copilului, personalitatea şi unicitatea acestuia 

 Promovează un sistem de valori culturale, morale şi civice care să sprijine dezvoltarea 

armonioasă a copilului 

 Stimulează comportamentele prosociale 

 

Consiliere şi management al grupului de elevi 

 Asigură un climat socio-afectiv securizant, bazat pe încredere, echilibru şi respect reciproc 

 Organizează şi coordonează grupul de elevi 

 Cunoaşte individualitatea elevilor şi îi asistă în propria dezvoltare 

 Identifică interesele, nevoile şi dificultăţile de învăţare 

 Previne şi rezolvă conflictele dintre elevi; gestionează situaţiile de criză educaţională 

 Comunică cu părinţii copilului şi le oferă, dacă este cazul, consiliere educativă 

 

Dezvoltare profesională 

 Îşi actualizează cunoştinţele în domeniul educaţiei  

 Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi de dezvoltarea instituţională 

 Manifestă o atitudine reflexivă asupra propriei activităţi 

 Utilizează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare pentru dezvoltarea profesională şi 

a instituţiei în care activează 

 

Dezvoltarea instituţională şi parteneriate socio-educaţionale  

 Colaborează cu părinţii şi comunitatea locală 

 Cooperează cu alte cadre didactice şi cu alte instituţii educative 

 Participă în procesul decizional în cadrul instituţiei 

 Iniţiază şi desfăşoară proiecte de cooperare naţionale şi internaţionale 

 Promovează imaginea instituţiilor educative în comunitate 

 



  

III.  MEDIATOR   ȘCOLAR 

 

Roluri educative 

 Cunoaşte elementele de bază ale psihologiei copilului și ale psihologiei familiei 

 Sprijină organizarea de programe suport pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale 

copiilor 

 Organizează şi desfăşoară activităţi educative extracurriculare pentru copii și pentru părinți 

 Contribuie la deschiderea școlii către comunitate și la promovarea caracteristicilor 

etnoculturale în mediul școlar, prin implicarea în organizarea de activități cu părinții/alți 

membri ai comunității, organizarea de activități cu dimensiune multiculturală 

 Supraveghează activităţile elevilor, individuale sau de grup 

 

Roluri de susținere a relației școală-comunitate 

 Facilitează dialogul școală – familie – comunitate 

 Monitorizează copiii de vârstă preșcolară și școlară din comunitate care nu sunt înscriși la 

grădiniță/școală și sprijină susținătorii legali ai acestora pentru înscrierea copiilor în sistemul 

de învățământ 

 Comunică și colaborează cu școala pentru ameliorarea participării la educație a copiilor 

 Monitorizează si încurajează prezența elevilor la orele din cadrul programelor alternative, 

suplimentare/de sprijin 

 

Roluri moral-civice (model de conduită) 

 Respectă drepturile copilului, personalitatea şi unicitatea acestuia 

 Contribuie la menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului față de școală în comunitate 

și a respectului școlii față de comunitate 

 Promovează un sistem de valori culturale, morale şi civice care să sprijine dezvoltarea 

armonioasă a copilului 

 Stimulează comportamentele prosociale 

 

Roluri de consiliere 

 Informează familiile despre rolul școlii și despre prevederile legale referitoare la participarea 

copiilor la educație 

 Comunică cu părinţii copilului şi le oferă, dacă este cazul, consiliere educativă 

 Cunoaşte individualitatea elevilor şi îi asistă în propria dezvoltare 

 Identifică interesele, nevoile şi dificultăţile de învăţare ale elevilor 

 Previne şi rezolvă conflictele dintre elevi sau dintre familie și școală 

 Informează autoritățile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului și 

sprijină demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective 

 Asigură un climat socio-afectiv securizant, bazat pe încredere, echilibru şi respect reciproc 

 

Dezvoltare profesională 

 Îşi actualizează cunoştinţele în domeniu  și se preocupă de propria dezvoltare profesională  

 Manifestă o atitudine reflexivă asupra propriei activităţi 

 Utilizează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare pentru dezvoltarea profesională 

 

Dezvoltarea instituţională şi parteneriate socio-educaţionale  

 Sprijină elaborarea planului de desegregare școlară și implementarea acestuia, prin colaborare 

cu conducerea școlii 

 Colaborează cu părinţii,  comunitatea locală și cu alte instituții educative 

 Cooperează cu personalul didactic și didactic auxiliar  


