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Descrierea ocupaţiei:
Monitorul de schi, snowboard şi alte sporturi de alunecare pe zăpadă organizează cursuri de iniţiere şi
perfecţionare în practicarea schiului, snowboard-ului, şi a altor sporturi de alunecare pe zăpadă, în scop
comercial, după o metodică unică aprobată pe plan internaţional de Asociaţia Internaţională a Instructorilor
de Schi (ISIA), pentru persoane interesate, de la copii la adulţi, aflate în vacanţă sau în timpul liber.
Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă îşi desfăşoară activitatea ca angajat al
unor diverse instituţii sau privat în mod independent, conform normelor legale din domeniul activităţilor
instructive, recreative şi de divertisment.
Prin natura meseriei monitorul de schi, snowboard şi alte sporturi de alunecare pe zăpadă indiferent că îşi
exercită ocupaţia sau este în timpul liber se găseşte în cea mai mare parte a timpului pe pârtiile de schi, în
cabanele aflate pe domeniul schiabil sau în staţiunile montane. Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de
alunecare pe zăpadă, supraveghează copiii aflaţi în staţiunile montane, organizează activităţi de agrement

sau acţiuni turistice pentru cetăţeni români şi străini. Monitorul ajută şi îndrumă turiştii, dă sfaturi şi ajută la
organizarea evenimentelor de iarnă, fiind unul din cei mai buni vectori de publicitate din turismul montan.
Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este o persoană care şi-a dobândit
competenţele prin practicarea schiului şi a altor sporturi de alunecare pe zăpadă, în cadrul activităţilor
sportive de performanţă din cluburi sau asociaţii sportive, dar poate fi şi un practicant pasionat al
sporturilor de iarnă care şi-a dobândit competenţele prin alte căi decât cele formale.
Pentru practicarea profesiei sunt necesare studii medii (cu diplomă de bacalaureat) urmate de un curs de
formare profesională derulat de furnizori de formare profesională autorizaţi potrivit prevederilor legislaţiei
în vigoare.
Activitatea monitorului de schi, snowboard şi alte sporturi de alunecare pe zăpadă poate urmări şi formarea
deprinderilor şi atitudinilor pentru persoanele interesate să-şi dezvolte performanţele proprii, etc.
Activitatea monitorului de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă vizează doar aspectul
recreativ, astfel, el pregăteşte procesul de instruire prin stabilirea clară a obiectivelor operaţionale pentru
fiecare şedinţă de lucru, proiectează conţinutului fiecărei activităţi de instruire, alcătuieşte grupele de
cursanţi pe criterii funcţionale, stabileşte şi asigură resursele necesare şi elaborează instrumente de lucru
(exerciţii, materiale auxiliare necesare procesului de instruire, etc). Monitorul derulează activităţile propriuzise de instruire, aplicând metode variate de lucru, în manieră adaptată particularităţilor individuale ale
participanţilor şi urmăreşte evoluţia persoanelor instruite de-a lungul întregului program de formare,
pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. Instruirea se poate desfăşura cu un grup (de maxim 12
persoane), sau cu una, două, trei persoane, în regim de lecţii private. Monitorul poate crea exerciţii
aplicative simple, pentru utilizare în scop didactic. El, face demonstraţii de procedee, grupe de procedee şi
fragmente de procedee, dovedind la rândul său competenţe de schior şi de practicant al sporturilor de
alunecare pe zăpadă.
Monitorul trebuie să aibă permanent o stare de sănătate fizică şi psihică optimă şi să se preocupe de
menţinerea propriei capacităţi de rezistenţă la efort. Cunoştinţele necesare pentru practicarea ocupaţiei se
referă la: tehnica schiului şi a sporturilor de alunecare pe zăpadă, noţiuni de biomecanică, noţiuni de prim
ajutor, modul de organizare al activităţii şcolii de schi, metode de lucru cu diverse categorii de cursanţi,
noţiuni de psiho-pedagogie.
Totodată monitorul trebuie să posede şi un bagaj de cunoştinţe referitoare la regiunea în care îşi
desfăşoară activitatea (cultura, istoria şi geografia zonei, natura şi mediul înconjurător, traseele montane,
istoria schiului), noţiuni legate de legile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale din domeniul schiului,
cum ar fi „decalogul schiorului”, ca norme de respectat de către orice practicant al sporturilor de iarnă,
cunoştinţe legate de materialele utilizate, marketing, comunicare, siguranţa pe pista şi în afara ei, limbi
străine de circulaţie internaţională, protecţia mediului, etc.
Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este un bun cunoscător al tipologiilor de
caractere umane, el trebuie să asigure un climat favorabil desfăşurării activităţilor propuse, care să permită
asimilarea procedeelor tehnice şi îndeplinirea obiectivelor propuse în condiţii de menţinere a unei bune
dispoziţii tuturor participanţilor.
Situaţiile de risc de care trebuie să ţină cont în desfăşurarea activităţilor de instruire, pentru monitorul de
schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă se referă îndeosebi la:
 riscuri determinate de nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii pe timpul pregătirii şi
desfăşurării programului de instruire;
 riscuri determinate de starea vremii;
 riscuri determinate de periculozitatea locului de desfăşurare a instruirii.
Pentru a face faţă cu succes îndatoririlor impuse de această ocupaţie monitorul trebuie să cunoască bine
limba română şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, şi să aibă un comportament desăvârşit în
relaţia cu participanţii la programul de instruire.

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională
„Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă”, grupă COR 347520.
Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: monitor de schi alpin, monitor de sporturi
nordice (monitor de schi fond şi monitor de schi telemark), monitor snowboard.
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Descriere:
Monitorul de schi, snowboard şi alte sporturi de alunecare pe zăpadă organizează cursuri de iniţiere şi
perfecţionare în practicarea schiului, snowboard-ului, şi a altor sporturi de alunecare pe zăpadă, în scop
comercial, după o metodică unică aprobată pe plan internaţional de Asociaţia Internaţională a Instructorilor
de Schi (ISIA), pentru persoane interesate, de la copii la adulţi, aflate în vacanţă sau în timpul liber.

Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă îşi desfăşoară activitatea ca angajat al
unor diverse instituţii sau privat în mod independent, conform normelor legale din domeniul activităţilor
instructive, recreative şi de divertisment.
Prin natura meseriei monitorul de schi, snowboard şi alte sporturi de alunecare pe zăpadă indiferent că îşi
exercită ocupaţia sau este în timpul liber se găseşte în cea mai mare parte a timpului pe pârtiile de schi, în
cabanele aflate pe domeniul schiabil sau în staţiunile montane. Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de
alunecare pe zăpadă, supraveghează copiii aflaţi în staţiunile montane, organizează activităţi de agrement
sau acţiuni turistice pentru cetăţeni români şi străini. Monitorul ajută şi îndrumă turiştii, dă sfaturi şi ajută la
organizarea evenimentelor de iarnă, fiind unul din cei mai buni vectori de publicitate din turismul montan.
Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este o persoană care şi-a dobândit
competenţele prin practicarea schiului şi a altor sporturi de alunecare pe zăpadă, în cadrul activităţilor
sportive de performanţă din cluburi sau asociaţii sportive, dar poate fi şi un practicant pasionat al
sporturilor de iarnă care şi-a dobândit competenţele prin alte căi decât cele formale. Pentru practicarea
profesiei sunt necesare studii medii (cu diplomă de bacalaureat) urmate de un curs de formare profesională
derulat de furnizori de formare profesională autorizaţi potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
Motivaţie:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională
„Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă”, grupă COR 347520.
Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: monitor de schi alpin, monitor de schi fond,
monitor de schi telemark, monitor snowboard.
Condiţii de acces:
Pentru a practica ocupaţia de „Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă”sunt
necesare studii medii (cu diplomă de bacalaureat) urmate de un curs de formare profesională derulat de
furnizori de formare profesională autorizaţi potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
Ocupaţia de „Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă”poate fi practicată şi de o
persoană cu cetăţenie română sau aparţinând spaţiului Uniunii Europene, care dovedeşte în cadrul unui
proces de evaluare că deţine competenţele specifice standardului ocupaţional, corespunzătoare
programului de pregătire din cadrul furnizorilor de formare profesională autorizaţi şi prezintă toate
documentele solicitate de forul tutelar.
Rute de progres:
„Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă”
Cerinţe legislative specifice:
Persoana care doreşte să devină „monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă” trebuie
să facă dovada următoarelor documente:
• Cazier judiciar
• Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă
• Avizul Federaţiei Române de Schi şi biatlon
• Adeverinţă/ Certificat de sănătate (conform reglementărilor în vigoare)
• Portofoliu (orice alte dovezi care să confirme activitatea în domeniul sporturilor de iarnă de
performanţă) - la cererea furnizorului de formare profesională sau centrului de evaluare.
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