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COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI 

Deontologia profesională dă expresie necesităţii însuşirii şi demonstrării, în profesie, a unor norme 

tehnice de comportament, dar şi a unor norme etice care să contribuie la reuşita profesională. 

  Codul etic pentru profesori conţine reglementări privind menţinerea standardelor de exercitare cu 

succes a profesiei. 

 

Profesorul are obligaţia: 

 de a prezenta elevilor la începutul fiecărui an şcolar obiectivele disciplinei predate; 

 de a aduce la cunoştinţa elevilor modalităţile de evaluare, urmărind conştientizarea acestora de 

către elevi; 

 de a asigura elevilor libertatea de exprimare şi de a exclude orice formă de discriminare; 

 de a da dovadă de obiectivitate în notarea elevilor, notele fiind acordate în conformitate cu 

obiectivele vizate; 

 de a evalua cunoştinţele elevilor periodic, ritmic, oferind posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor 

personalităţii lor; 

 de a manifesta o atitudine strict profesională, lipsită de gesturi agresive fizic sau  verbal asupra 

elevilor; 

 de a folosi metode active în procesul de predare-învăţare, stimulând astfel interesul elevilor pentru 

disiplina predată; 

 de a încuraja elevii să participe la concursuri şi activităţi extracurriculare care contribuie la 

atingerea obiectivelor pe termen lung; 

 de a fi deschis la propunerile colegilor şi să-şi dorească în mod continuu să desfăşoare activităţi de 

perfecţionare; 

 de a comunica cu familiile elevilor în mod periodic şi, ori de câte ori este necesar, în calitate de 

diriginte; 

 de a intermedia prompt relaţia familie-şcoală, mai ales pentru cazurile ce necesită consiliere 

specială; 

 de a avea o ţinută vestimentară decentă; 

 să aibă un comportament civilizat faţă de colegi; 

 să-şi respecte programul şi să intre la timp la ore ; 
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 să informeze conducerea şcolii în cazul în care se produc evenimente ce pot pune în pericol 

siguranţa persoanelor şi securitatea bunurilor aflate în şcoală; 

 să anunţe absenţa din timp cu suplinire aprobată de directorul şcolii; 

 să treacă la fiecare oră absenţele elevilor în catalog. 

 

Profesorului îi este interzis să: 

 obţină avantaje materiale rezultate în urma meditaţiilor suplimentare cu propriii elevi; 

 fraudeze examenele de orice tip; 

 solicite de la elevi sau părinţi anumite sume de bani pentru obţinerea unor rezultate şcolare 

favorabile. 

 

Profesorii de serviciu au obligaţia de a: 

 respecta orarul în care trebuie să efectueze serviciul pe şcoală; 

 încheia proces verbal în care să consemneze toate neregulile constatate în intervalul orar în care au 

efectuat serviciul pe şcoală (cazuri de indisciplină, distruge a bunurilor din patrimoniul şcolii, 

intervenţii ale poliţiei sau salvării etc); 

 consemna elevii care nu respectă regulamentul intern. 

 


