
CODUL DEONTOLOGIC AL CADRELOR DIDACTICE 
• Manifestaţi onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegi şi echipa managerială; 
•Manifestaţi respect faţă de colegi şi echipa managerială, nu exprimaţi critici nefondate şi etichetări la 
adresa activităţii lor profesionale; 
•Nu vă angajaţi în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii celorlalţi; 
•Utilizaţi un limbaj ce exprimă respectul faţă de propria demnitatea  celorlalţi atât în comunicarea scrisă 
cât şi cea orală; 
•Nu manifestaţi inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex 
•Nu afectatii dreptul sacru la demnitate umană şi nici dreptul persoanei la propria imagine; 
•Fiţi prompt şi ordonat în privinţa îndatoririlor ce vă revin; 
• Îmbrăcaţi-vă adecvat: excludeti vestimentatia transparenta, mulata, decoltata, mini. 
•Nu întârziaţi niciodată la oră;(•Anunţaţi dacă sunteţi bolnav şi propuneţi activităţi pentru lecţiile 
suplinite; 
•Respectaţi elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional; 
•Apreciaţi elevii ca indivizi, nu încercaţi să fiţi unul dintre ei; 
•Fiţi conştienţi de influenţa pe care o aveţi ca profesori asupra elevilor şi nu faceţi abuz de autoritate; 
•Arătaţi respect şi politeţe faţă de elevi spunând „te rog” şi „mulţumesc”; 
•Arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor;  
•Aveţi o atitudine pozitivă; 
•Aveţi răbdare; 
•Nu fiţi sarcastici, nu umiliţi sau ameninţaţi în nici un fel elevii; 
•Nu  intrati in conversatii cu   elevii despre alte cadre didactice;  
•Prezentaţi elevilor un set clar de reguli de comportament in timpul orelor si  pauzelor aplicate cu 
consecvenţă, fără discriminare şi resentimente; 
•Abordaţi în predare o atitudine profesională, prin lecţii bine încadrate în timp, bine planificate şi 
organizate; 
•Nu citiţi după notiţe; 
•Verificaţi echipamentele /aparatele înaintea orei de curs; 
•Evaluaţi obiectiv; 
•Fiţi flexibili în activitatea dumneavoastră pentru a vă putea adapta situaţiilor concrete întâlnite; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI 

 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să respecte drepturile elevilor fără discriminare 

2. să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi sa-i ajute sa-si 

realizeze intregul potential . 

3. să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi  

4. să menţină relaţii profesionale cu elevii;  

5. să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de 

abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;  

6. să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează 

binele elevilor lor;  

7. să-şi exercite autoritatea cu  demnitate;   

8. să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea 

personalităţii elevilor; 

9. să conlucreze cu părinţii în promovarea progresului scolar al copiilor, consultându-i şi 

implicându-i unde este necesar; 

10. să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi  în schimbul unor privilegii;  

11 să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor academice; 

12. să nu foloseasca drept resurse ale puterii violenta verbala ori fizica.  

OBLIGAŢIE FAŢĂ DE COLEGI 

 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să promoveze colegialitatea , respectându-le poziţia profesională şi opiniile;  

2. să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în 

pregătire;  

3. să recunoască responsabilitatea de a îmbunătăţi eficacitatea sa ca  profesor prin diferite metode 

posibile; 

4.            sa manifeste  onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegi şi echipa 

managerială. 



 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PĂRINŢI 

PERSONALUL DIN  EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la 

binele şi progresul copiilor lor;  

2. să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere 

profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;  

3. să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia  şi succesul copiilor lor 

şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării formelor de exploatare a muncii copiilor 

care le-ar putea afecta educaţia.  

4. să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele copiilor lor, exercitând onestitatea şi 

tactul pedagogic , cooperând cu părinţii în sprijinul  şi perfecţionarea activitatii scolare; 

5. să  coopereze cu părinţii elevilor, stabilind relaţii deschise, cinstite şi respectuoase; 

6. să nu accepte favoruri sau cadouri de la părinţi  în schimbul unor privilegii.  

 

 

 


