
Anexa 10 la Ordinul ministrului educa iei na ionale ț ț nr.3597/18.06.2014
(Anexa 20 la Metodologie)  

COALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA Ș

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IADEȘ Ț

MEDIATOR COLAR  Ș

Numărul fi ei postului: ................................ș

Numele i prenumele titularului: .............................................................................ș

Perioada evaluată: ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evaluării Criterii de performan ăț Indicatori
de

performanț
ă

Punctaj
maxim

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
evaluare

comapartimen
t

Punctaj 
Evaluare

consiliu de
administraţie

Validare
consiliul

profesoral

1. Proiectarea 
activită ii de mediatorț

colarș

1.1. Fundamentarea proiectării  
activită ilor specifice func iei este ț ț
realizată conform fi ei postului.ș
Stabile te  obiectivele  i  durataș ș
activită ii  în  func ie  de  specificulț ț
activită ii i timpul disponibil.ț ș
1.2. Strategiile de lucru sunt corect
stabilite.
1.3. Elaborează instrumente de lucru
/ proiectare.
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1.4.  Folose te instrumentele ș
tehnologiei informării i ș
comunicării (TIC) în proiectarea 
activită ilor/experien elor derulate.ț ț
1.5. Proiectarea activită ii ț
extracurriculare.

20

2.  Realizarea
activită ii de mediatorț

colarș

2.1.  Organizarea  i  dirijareaș
activită ilor  planificate  suntț
realizate conform planificării.
2.2.  Utilizează  materiale  iș
instrumente  specifice,  adecvate
func iei.ț
2.3.  Monitorizează copiii de vârstă
pre colară i de vârstă colară.ș ș ș
2.4.  Ajută  la  aplicarea  practicilor
incluzive în coală.ș
2.5. Promovează limba, tradi iile iț ș
obiceiurile comunită ii în coală.ț ș

30

3. Comunicare i ș
rela ionareț

3.1.  Stabile te  modalită ile  deș ț
comunicare:
 Transmiterea  corectă  a

informa iei;ț
 Medierea comunicării;
 Stabilirea  modelelor  de

colaborare  ale colii cu familia,ș
comunitatea locală, ONG-uri;

 Consilierea  familiilor
dezavantajate  privind  rolul  iș
importan a colarizării.ț ș

3.2. Transmite corect  informa ia.ț
3.3. Mediază comunicarea în cazuri
de conflict din coală.ș
3.4. Stabile te modele de colaborareș
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ale  colii  cu  familia,  comunitateaș
locală, ONG-uri.
3.5.  Consiliază  familiile
dezavantajate  privind  rolul  iș
importan a colarizării.ț ș

20

4. Managementul 
carierei i al ș
dezvoltării personale

4.1.  Identifică  nevoile  proprii  de
dezvoltare.
4.2.  Participă  la  activită i/stagii  deț
formare,  cursuri  de  perfec ionare,ț
manifestări tiin ifice etc.ș ț
4.3.  Aplică  cuno tin ele/abilită ile/ș ț ț
competen ele dobândite.ț
4.4. Integrarea i utilizarea TIC.ș

10

5. Contribu ia la ț
dezvoltarea 
institu ională i la ț ș
promovarea imaginii 

colii.ș

5.1.  Rela ionarea  eficientă  cuț
partenerii economici i sociali.ș
5.2.  Gestionarea  activită ilorț
practice  în cadrul unor proiecte în
parteneriat.
5.3.  Implicarea  în  activitatea
specifică  sistemului  de  asigurare  a
calită ii din institu ie.ț ț
5.4. Promovarea sistemului de valori
al unită ii la nivelul comunită ii.ț ț
5.5.  Facilitarea  procesului  de
cunoa tere,  în elegere,  însu ire  iș ț ș ș
respectare a regulilor sociale.
5.6.  Ini ierea  i  derulareaț ș
proiectelor i parteneriatelor.ș

15
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6. Conduita
profesională

6.1.  Manifestarea  atitudinii  morale
i  civice  (limbaj,  inută,  respect,ș ț

comportament).

2

6.2.Respectarea  i  promovareaș
deontologiei profesionale.

3

5

TOTAL
100

Data: Nume i prenume:ș Semnături:
 Cadru didactic auxiliar evaluat:
 Responsabil compartiment:
 Director:
 Membrii consiliu de administraţie:
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