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EDUCATOARE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea finală) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de instruire a elevilor din 

învăţământul preşcolar  public sau privat, la toate obiectele de studiu prevăzute de curriculum pentru 

aceste nivel de învăţământ. 

Cod COR: 332 001 
 

A. Sarcini principale 
Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru 
ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă 
(expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice). 

 

• Pregăteşte şi implementează programe de remediere pentru copiii cu nevoi speciale; 

• Organizează şi conduce activităţi menite să promoveze dezvoltarea fizică, mentală şi socială, 

cum ar fi jocurile, arta, meseriile, muzica, poveştile şi excursiile; 

• Planifică şi conduce activităţi pentru un program echilibrat de instruire, care oferă copiilor ocazia 

să observe, să pună întrebări şi să investigheze; 

• Organizează şi supraveghează proiecte desfăşurate în clasă, excursii, vizite sau alte activităţi 

experimentale şi îndrumă copiii în învăţare de pe urma acestor activităţi; 

• Formează abilităţi de bază, cum ar fi recunoaşterea culorii, a formei, a numărului şi a literei, igiena 

personală şi abilităţi sociale; 

• Adaptează metode de predare şi materiale instructive pentru a veni în întâmpinarea nevoilor şi 

intereselor copiilor; 

• Stabileşte obiective clare pentru toate lecţiile, unităţile şi comunică aceste obiective copiilor; 

• Pregăteşte sala şi materialele necesare pentru desfăşurarea optimă a orele de curs; 

• Recunoaşte primele  semne ale unor probleme emoţionale, de dezvoltare sau de sănătate la copii 

şi le discută cu tutorele/ părintele sau cu specialişti; 

• Se întâlneşte cu părinţii sau tutorii pentru a discuta progresul şi nevoile copiilor, pentru a le 

determina priorităţile şi a le sugera metode prin care pot încuraja învăţatul şi dezvoltarea; 



Copyright COGNITROM 2007 2

• Asistă la întâlniri profesionale, conferinţe educaţionale şi ateliere de instruire a educatorilor pentru 

a susţine şi perfecţiona competenţa profesională; 

• Observă şi evaluează comportamentul, performanţa şi dezvoltarea socială a copiilor si sănătatea 

fizică a acestora; 

• Pregăteşte rapoarte despre activitatea copiilor în funcţie de cerinţele administrative; 

• Aplică teste pentru a determina nivelul de dezvoltare a copiilor, nevoile si potenţialul acestora; 

• Furnizează o varietate de materiale şi resurse pentru copii, în vederea manipulării  pe parcursul 

activităţilor de învăţare şi în jocurile de imaginaţie. 

 

B. Contextul muncii 
Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită 
activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun. 

 

B1. Mediul fizic 
• Educatoarea îşi desfăşoară activitatea într-un mediu organizat, instituţionalizat, în şcoli publice 

sau particulare.  

• Unele activităţi se desfăşoară în aer liber, dincolo de spaţiul grădiniţei  

 
B2. Mediul socio-organizaţional 

• Programul se desfăşoară după un orar fix; 

• Sarcinile de lucru sunt structurate; 

• Munca presupune frecvente interacţiuni interpersonale (cu părinţii, copiii, colegii, reprezentanţii 

inspectoratelor şcolare etc.). 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate să apară suprasolicitare care poate conduce la stres. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 
Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat printr-o calificare. 
Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

 
• Studii superioare (institut) 

• Nivel de calificare: N5 
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D. Cunoştinţe şi deprinderi 
Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul învăţării formale sau 
non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri de cunoştinţe despre cum să faci o 
activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumită unealtă. 

 

 
Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 
  

• Educaţie şi instruire 

• Psihologie 

• Consiliere 

• Limba română 

• Arte frumoase 

• Comunicaţie  

 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de gestionare de resurse 

 

 

E. Aptitudinile 
Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obţine 
performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă presupune pe lângă aptitudini, un set de 
cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti    X  

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională    X  
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea digitală 

 
E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

 
E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică (lucru în picioare pe perioade lungi) 
• Coordonare trunchi/membre 

 

F. Alte caracteristici  
Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, skiils, abilities -
KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

 

F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S I A (social, investigativ, artistic) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Autonomie 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Munca în echipă 

• Recunoaştere 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 

• Realizare 

• Condiţii de muncă 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care manifestă înclinaţie şi interes 

sporit pentru ceea ce se află în afara propriei persoane. Să fie sociabilă, creativă, să se exprime 

cu uşurinţă. Acţiunile ei ar trebui să fie caracterizate de responsabilitate şi consecvenţă. Să aibă 

capacitatea de menţinere a echilibrului emoţional în situaţii de stres. 
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G. Perspectiva pe piaţa muncii 
Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu ansamblul 
ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică tot atâtea tendinţe: creştere 
(dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a 
altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

 
• Stagnare 

 
H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi foarte informativ, 
independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu minim şi ocupaţii de n x salariul 
minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul minim). 

 
 (2-3) X Salariu minim pe economie  

 
I. Ocupaţii similare  

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 
 

• Învăţător 

• Institutor 

• Profesor în învăţământul primar 

 

 
 


