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Descrierea ocupaţiei

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă
comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii.
Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din
comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia
copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.
Mediatorul şcolar este angajatul şi subordonatul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau
al centrelor de resurse şi de asistenţă educaţională, înfiinţate şi organizate conform
Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5418/2005. Angajarea mediatorului şcolar
se face la solicitarea şcolii şi/sau a comunităţii, la propunerea inspectoratelor şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti, la cererea autorităţilor publice locale, a organizaţiilor
guvernamentale şi non-guvernamentale.
Îndrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine centrului judeţean de
resurse şi de asistenţă educaţională, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii acestuia
conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ preuniversitar în care mediatorul îşi desfăşoară
activitatea.
Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu
consiliul părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de către unitatea
de învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale şi judeţene, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu ceilalţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar care au ca scop
creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor
educaţionale oferite de şcoală comunităţii.
Mediatorul şcolar face parte din comunitatea şcolară, înţelege şi vorbeşte limba
comunităţii, este absolvent de liceu – filieră vocaţională – profil mediator şcolar - sau
absolvent al unui curs autorizat de formare profesională, specializarea mediator şcolar.

Responsabilităţile şi atribuţiile mediatorului şcolar:


Facilitează dialogul şcoală-familie-comunitate.



Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului şcolii faţă de
comunitate şi al comunităţii faţă de şcoală.



Monitorizează copiii de vârstă preşcolară care nu au fost înscrişi la grădiniţă şi
sprijină familia (susţinătorii legali) în vederea înscrierii copilului în învăţământul
preşcolar.
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Monitorizează copiii de vârstă şcolară care nu au frecventat cursurile
învăţământului obligatoriu şi propune consiliului şcolii soluţii optime de recuperare
şi de facilitare a accesului acestora la programe de educaţie alternative (a doua
şansă, învăţământ cu frecvenţă redusă, programe de intervenţie personalizată,
„Şcoala de după şcoală”etc).



Adună date statistice relevante pentru accesul la educaţie şi sprijină direct şi
prioritar menţinerea copiilor în sistemul de învăţământ obligatoriu.



Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar,
monitorizează situaţia şcolară şi activităţile extraşcolare ale acestora, încurajând
participarea acestora la educaţie.



Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării
soluţiilor optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educaţie.



Previne şi mediază conflictele între familie, comunitate şi şcoală;



Ajută părinţii, profesorii, elevii să cunoască şi să depăşească barierele care îi
împiedică pe unii copii să participe la educaţie (prejudecăţi sociale, culturale, lipsa
de încredere în educaţia formală etc.).



Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea valorilor
culturale tradiţionale ale acesteia în mediul şcolar, prin implicarea în organizarea de
activităţi cu specific multicultural cu părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii.



Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin
colaborare cu conducerea şcolii şi cu reprezentanţii comunităţii.



Informează autorităţile despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului,
sprijinind demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective.
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

Categorii de
competenţe
FUNDAMENTALE

GENERALE PE
DOMENIUL DE
ACTIVITATE

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titlul unităţii
Planificarea activităţii
Munca în echipă
Dezvoltarea profesională
Utilizare PC
Comunicare
Rezolvare de conflicte

Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate
Consilierea familiilor/categoriilor sociale
dezavantajate privind rolul şi importanţa
şcolarizării copiilor
9. Aplicarea practicilor incluzive
10. Depăsirea dificultăţilor emoţionale şi
comportamentale la copiii cu nevoi speciale
11. Asigurarea respectării drepturilor copilului
12. Promovarea limbii, tradiţiilor şi obiceiurilor
comunităţii în şcoală
7.
8.

SPECIFICE
OCUPAŢIEI
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Unitatea 1

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru a realiza o
planificare realistă şi eficientă a activităţii.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Stabileşte obiectivele şi 1.1. Obiectivele şi durata sunt stabilite în funcţie de
durata activităţilor
specificul activităţii şi timpul disponibil
1.2. Obiectivele şi durata activităţilor sunt stabilite ţinând
cont de informaţiile disponibile
1.3. Obiectivele şi durata activităţilor odată stabilite sunt
supuse aprobării directorului
1.4. Durata activităţilor este stabilită corect, astfel încât să
permită desfăşurarea lor în condiţii optime şi cu
randament maxim
2. Întocmeşte planul de
2.1. Planul de întâlniri este stabilit prin consultarea
întâlniri cu persoanele
persoanelor implicate.
şi instituţiile implicate
2.2. Planul de întâlniri este stabilit respectând timpul alocat,
prin corelare cu celelalte activităţi ce trebuie realizate
3. Integrează planul
3.1. Derularea în timp a activităţilor este planificată ţinând
întâlnirilor în planul
cont de complexitatea activităţilor şi timpul alocat
general de activitate
pentru fiecare activitate
3.2. Necesarul de resurse este planificat în funcţie de
obiective şi durata activităţii
3.3. Programul de activităţi este flexibil şi adaptabil noilor
situaţii apărute
Gama de variabile
Tipuri de activităţi de cunoaştere:
- activităţi de cunoaştere a specificului profesiei de mediator, a specificului şcolii şi
comunităţii: întâlniri, deplasări, interviuri, chestionare, studii de caz;
Documente necesare planificării activităţii:
- fişa postului, contractul de muncă, caietul şcolii şi comunităţii
Arii de activitate:
- facilitarea accesului membrilor comunităţii la educaţie;
- monitorizarea elevilor în timpul programului şcolar şi extraşcolar;
- rezolvarea situaţiilor de absenteism, segregare, probleme sociale;
- oferirea de consultanţă familiilor şi copiilor cu nevoi speciale;
- sprijinirea cadrelor didactice în comunicarea cu elevii.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- specificul şcolii şi comunităţii;
- resurse umane.
La evaluare se urmăreşte:
- flexibilitatea;
- abilităţile de organizare;
- modul în care stabileşte necesarul de resurse;
- modul în care planifică în timp derularea activităţilor;
- capacitatea de autoevaluare pe parcurs, de optimizare a planificării, organizării şi
desfăşurării activităţilor.

Pag. 6 din 21

Mediator şcolar – 12 unităţi

Unitatea 2

MUNCA ÎN ECHIPĂ
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru efectuarea
lucrului în echipă şi persoanele implicate în rezolvarea problemelor beneficiarilor
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică persoane şi
1.1. Identificarea se realizează prin discuţii cu personalul
instituţii
şcolii, familia, partenerii din comunitate
1.2. Posibilităţile de lucru în echipă sunt stabilite prin discuţii
profesionale
2. Lucrează împreună
2.1. Fixează obiective, fac schimb de informaţii,
implementează şi evaluează împreună rezultatele
2.2. Problemele sunt discutate şi rezolvate într-o modalitate
agreată şi acceptată de toţi membrii echipei
2.3. Rolurile şi limitele de competenţe sunt precizate
2.4. Graficul de lucru este bine stabilit în funcţie de
particularităţile beneficiarilor şi de programul
specialiştilor.
3. Menţin colaborarea
3.1. Potenţialul fiecărui partener este conştientizat şi apreciat.
3.2. Resursele identificate se utilizează şi în alte situaţii.
Gama de variabile
Situaţiile care impun consultarea echipei pot fi:
- frecvenţa şi performanţa şcolară;
- nevoia de identificare şi de eliminare a situaţiilor de segregare şcolară;
- rezolvarea de probleme sociale şi şcolare specifice.
Membrii echipei multidisciplinare pot fi:
- cadre didactice;
- consilier psihopedagogic;
- logoped;
- medic de familie;
- asistent social/medical;
- mediator sanitar;
- experţi ai ONG.
Cauzele perturbatoare ale muncii în echipă pot fi:
- lipsa unei organizări riguroase;
- deficienţe de comunicare;
- interese divergente;
- reacţia negativă la tendinţa de schimbare/rezistenţa la schimbare;
- necunoaşterea şi/sau nerecunoaşterea liderului.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- cunoştinţe privind echipa, structura şi rolurile, leadershipul echipei;
- legislaţia în vigoare;
- tehnicile de comunicare;
- tehnici de organizare a muncii în echipă.
În evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de comunicare orală şi scrisă;
- abilităţile de lucru în echipă, spiritul de iniţiativă, adaptabilitate;
- capacitatea de a colabora;
- capacitatea de a utiliza limbajul adecvat situaţiei şi partenerilor de echipă;
- capacitatea de a negocia în situaţia existenţei unor interese divergente/opuse.
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Unitatea 3

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinte şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru a identifica
nevoile proprii de pregătire profesională şi de perfecţionare continuă.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Identifică nevoile
1.1. Necesarul de (auto)instruire este stabilit pe baza
proprii de dezvoltare
autoevaluării şi a evaluărilor externe
1.2. Necesarul de (auto)instruire este identificat ţinând cont
de noutăţile ce apar în domeniul educaţional şi de
complexitatea situaţiilor nou-apărute în comunitate
1.3. Planul de studiu este elaborat ţinând cont de necesităţi şi
resursele de timp
2. Realizează studiu
2.1. Planul de studiu individual elaborat acoperă nevoile
individual
personale de dezvoltare profesională
2.2. Cunoştinţele nou-achiziţionate sunt integrate în sistemul
de cunoştinţe existent şi însuşite ca valoare adăugată
3. Participă la programe
3.1. Participarea la programe de perfecţionare se face din
de perfecţionare
proprie iniţiativă sau la recomandarea angajatorului
3.2. Cunoştinţele dobândite în timpul formării contribuie la
creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor acordate
beneficiarului
4. Aplică cunoştinţele
4.1. Deprinderile sunt exersate prin atingerea unor parametri
dobândite
de funcţionalitate adecvaţi
4.2. Deprinderile dobândite se regăsesc într-un stil de muncă
îmbunătăţit.
Gama de variabile
Surse de autoperfecţionare:
- planul individual de formare;
- caietul şcolii şi al comunităţii;
- ghidul mediatorului şcolar;
- grupuri de discuţii, forum on-line;
- alte resurse informaţionale specifice domeniului de activitate şi de interes profesional.
Forme de pregătire: formală; informală; nonformală.
Tipuri de pregătire:
- stagii de formare;
- schimburi de experienţă;
- cursuri de perfecţionare;
- conferinţe;
- seminarii.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- identificarea şi valorificarea resurselor informaţionale;
- capacitatea de transfer a cunoştinţelor la situaţii concrete;
- modalităţi moderne de învăţare;
- noţiuni psiho-pedagogice;
- rolul şi locul mediatorului şcolar.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de accesare a curriculumului şi a programelor de perfecţionare;
- capacitatea de a stabili un plan de studiu individual care să reflecte propriile nevoi
de dezvoltare profesională;
- capacitatea de a identifica surse informaţionale pertinente şi adecvate nevoilor de
dezvoltare profesională.
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Unitatea 4

UTILIZAREA PC
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru utilizarea
calculatorului în activitate.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Utilizarea sistemului de
1.1. Instrumentele TIC sunt utilizate pentru a schiţa,
operare Windows
acumula şi corobora informaţii
1.2. Aplicaţiile software sunt folosite pentru stocarea,
prelucrarea şi prezentarea informaţiei
2. Înregistrarea şi gestionarea
2.1. Informaţiile sunt adunate, introduse, analizate şi
datelor folosind EXCEL
evaluate, verificând corectitudinea lor în cadrul
programului de calcul
2.2. Informaţiile sunt organizate în câmpuri relevante
pentru activitatea educaţională
2.3. Câmpurile sunt actualizate în mod constant
2.4. Datele sunt accesibile pentru toţi partenerii
educaţionali
3. Comunicare/colaborare cu
3.1. Selectarea şi utilizarea instrumentelor TIC sunt
ajutorul instrumentelor TIC
adecvate pentru a explora şi comunica anumite
subiecte
3.2. Utilizarea instrumentelor TIC dezvoltă
comunicarea şi colaborarea cu ceilalţi
2.2 Comunicarea cu ceilalţi se face utilizând un limbaj
specific pentru subiectul şi procesul abordat
Gama de variabile
Sisteme de operare:
- sistemul Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel;
- reţeaua Internet.
Activităţi care necesită utilizarea PC:
- constituirea bazei de date;
- întocmirea rapoartelor;
- transmiterea informaţiilor;
- monitorizarea frecvenţei elevilor;
- monitorizarea programelor.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- operare PC, Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel,
accesare bază de date, internet; e-grupuri
- modalităţile de selectare a datelor şi imaginilor
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de utilizare a PC;
- capacitatea de analiză şi sinteză;
- capacitatea de folosire curentă a e-mail-ului şi a grupurilor de discuţii on-line.
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Unitatea 5

COMUNICARE
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru
desfăşurarea unei comunicări eficiente cu membrii echipei, comunitatea şi familia elevilor
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Alege modalităţile de
1.1. Modalităţile de comunicare sunt adecvate situaţiilor concrete
comunicare
1.2. Modalităţile de comunicare sunt alese în raport cu conţinutul
comunicării
2. Transmite informaţii
2.1. Discuţiile sunt iniţiate pentru a se realiza obiectivele propuse
2.2. Sunt selectate informaţii esenţiale, în funcţie de obiective
2.3. Mesajul se transmite clar, în limba adecvată, în funcţie de
interlocutor
3. Utilizează feedback-ul
3.1. Înţelegerea corectă a mesajului transmis este verificată prin
întrebări şi feedback eficient
3.2. Mesajul transmis se raportează la mesajul receptat, în scopul
verificării acurateţei şi integrităţii conţinutului informativ
3.3. Deficienţele constatate în înţelegerea mesajului se clarifică
4. Facilitează comunicarea 4.1. Situaţiile de comunicare construite permit facilitarea
schimbului de informaţii
4.2. Medierea comunicării se realizează prin construirea şi
ameliorarea legăturilor dintre şcoală şi comunitate
Gama de variabile
Modalităţile de comunicare pot fi:
- verbală/nonverbală;
- orală/scrisă;
- discurs public;
- prezentare de informaţii;
- limbaj paraverbal şi non-verbal.
Situaţiile de lucru pot fi:
- documentare, informare, asigurarea unor informaţii diverse, rezolvarea de probleme.
Situaţiile de comunicare se pot realiza:
- în şcoală, în comunitate, în familie, în diverse instituţii.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- cunoştinţe fundamentale privind comunicarea/situaţiile de comunicare;
- barierele în calea comunicării;
- elementele comunicării orale şi scrise;
- tehnicile şi instrumentele de comunicare;
- tipurile de comunicare: informarea, discursul public, redactarea de documente etc.
La evaluare se urmăresc:
- deprinderile de ascultare activă, de comunicare şi feedback eficient;
- deprinderile de iniţiere şi menţinere a dialogului eficient;
- tehnicile de culegere de informaţii, analiză, prelucrare, sinteză;
- operarea cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare şi comunicaţie;
- capacitatea de a alege metode de comunicare adecvate unor situaţii diverse;
- modul de transmitere a informaţiilor şi calitatea acestora în raport cu obiectivele
propuse;
- capacitatea de a construi situaţii de comunicare;
- claritatea cu care se utilizează limbajul;
- modul de receptare a informaţiilor şi de transmitere a feedback-ului.
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Unitatea 6

REZOLVARE DE CONFLICTE
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru
identificarea cauzelor şi factorilor de risc care pot duce la apariţia unor conflicte şi abilităţi
de rezolvare a conflictelor.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Identifică posibilele cauze ale
1.1. Cauzele conflictelor sunt identificate cu
conflictului
promptitudine
1.2. Caracteristicile conflictului sunt stabilite corect
1.3. Cauzele conflictului sunt identificate prin
metode specifice
2. Monitorizează situaţiile de
2.1. Situaţiile de conflict sunt, pe cât posibil,
conflict
anticipate
2.2. Strategiile şi tehnicile de prevenţie a situaţiilor
conflictuale se aplică adecvat în funcţie de
context
2.3. Potenţialele situaţii de conflict sunt atent
monitorizate
3. Mediază conflictele
3.1. Practicile pozitive de rezolvare a conflictelor
din şcoală şi comunitate sunt identificate şi
aplicate
3.2. Problemele sunt discutate şi rezolvate
printr-un proces agreat şi acceptat de factorii
implicaţi în conflict
3.3. Stilurile de comunicare şi de intervenţie şi
capacităţile de mediere sunt supuse
autoreflecţiei
Gama de variabile
Categorii/persoane implicate:
- elevi şi cadre didactice;
- părinţi/familie;
- autoritatea locală şi persoane/segmente din comunitate.
Tehnici de rezolvare:
- “câştig-câştig”;
- cooperare/colaborare;
- negociere;
- mediere.
Tehnici de prevenţie:
- promovarea situaţiilor de comunicare pozitivă;
- stilul asertiv;
- dezvoltarea stimei de sine.
Factori de risc:
- lipsa de comunicare şcoală/autorităţi şi comunitate;
- situaţia socială a comunităţii;
- nivelul de izolare a comunităţii;
- insuficienta cunoaştere a tradiţiilor şi specificului comunităţii.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
-

cunoaşterea conceptelor specifice rezolvării de conflicte;
tehnici de negociere, mediere şi rezolvare de conflicte;
situaţii de risc;
tehnici de consiliere.

La evaluare se urmăreşte:
-

capacitatea persuasivă;
empatia;
discernământul;
abilitatea de a media conflictele;
capacitatea de a crea situaţii în care beneficiarul să se poată exprima;
capacitatea de a menţine relaţii armonioase cu persoane diverse;
abilitatea de a găsi soluţii adecvate la situaţiile generate de conflict.
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Unitatea 7

DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI
ŞCOALĂ-COMUNITATE

Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru dezvoltarea
colaborării dintre şcoală şi comunitate.
Elemente de competenţă
1. Identifică partenerii locali

Criterii de realizare
1.1. Persoanele şi instituţiile din comunitate sunt
identificate
1.2. Rolul fiecărui partener în derularea activităţilor
educative formale, informale şi non-formale este
stabilit în mod clar
1.3. Principalele modalităţi de relaţionare şcoală –
comunitate sunt definite
2. Realizează unitatea de
2.1. Obiectivele educaţionale sunt conştientizate de către
cerinţe şcoală-comunitate
fiecare partener
2.2. Strategia stabilită este corelată la nivelul tuturor
partenerilor
2.3. Obiectivele formativ-educative se stabilesc
ţinându-se cont de cerinţele educaţionale
3. Construieşte modele de
3.1. Modalităţile de colaborare sunt alese luând în
colaborare şcoală-comunitate
considerare specificul comunităţii
3.2. Modelele eficiente sunt promovate, dezvoltate,
diversificate

Gama de variabile
Domeniile de responsabilitate ale mediatorului sunt:
- implicarea părinţilor şi a asociaţiilor de părinţi;
- responsabilizarea factorilor din comunitate, a autorităţii locale, a instituţiilor statului, a
ONG-urilor, a bisericii etc.;
- eliminarea segregării şcolare;
- aplicarea practicilor incluzive;
- eliminarea abandonului şcolar;
- promovarea cerinţelor educaţionale în comunitate/familie.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
-

rolul şi atribuţiile mediatorului şcolar;
organizarea şi desfăşurarea activităţii de mediere şcolară;
cunoaşterea specificului comunităţii;
atragerea partenerilor şi construirea de parteneriate;
aplicarea legislaţiei privind desegregarea şi promovarea şcolii incluzive,
prietenoase;
- măsuri şi tehnici de prevenire şi înlăturare a abandonului şcolar.
Surse de evaluare:
-

planul individual de măsuri;
baza de date privind recensământul populaţiei şcolare;
situaţia copiilor cu risc de abandon;
planul de monitorizare a activităţii şcolare şi extrascolare a copiilor cu cerinţe
educative speciale;
caietul şcolii şi al comunităţii;
ghidul mediatorului şcolar;
grupuri de discuţii, forum on-line;
activităţile de perfecţionare şi de autoperfecţionare în care este implicat mediatorul
şcolar;
alte resurse informaţionale specifice domeniului de activitate şi de interes profesional.

La evaluare se urmareşte:
- capacitatea de proiectare, planificare şi organizare a activităţii;
- capacitatea de a implica familia şi comunitatea într-un demers formativ-educativ
coerent care să sprijine dezvoltarea elevilor şi prevenirea riscului de abandon şcolar;
- eficienţa demersurilor incluzive promovate de mediatorul şcolar;
- capacitatea de comunicare şi relaţionare empatică;
- capacitatea de analiză a opiniilor partenerilor şi de selectare a unora dintre ele
pentru o strategie educativă adecvată;
- capacitatea de sinteză, tact, discernământ, persuasiune, initiaţivă, perseverenţa.
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Unitatea 8

CONSILIEREA FAMILIILOR/CATEGORIILOR SOCIALE
DEZAVANTAJATE PRIVIND ROLUL ŞI IMPORTANŢA
ŞCOLARIZĂRII COPIILOR
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru
îmbunătăţirea participării la educaţie a grupurilor dezavantajate.
Elemente de competenţă
1. Identifică nevoile de
consiliere

2. Selectează informaţii

3. Oferă consultanţă

Criterii de realizare
1.1. Contactele stabilite sunt adecvate, astfel încât să
aducă informaţii relevante
1.2. Graficul comunicării şcoală-comunitate este stabilit
în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de
problemele apărute
1.3. Informaţiile oferite familiei, şcolii şi comunităţii
sunt relevante pentru situaţia elevului
1.4. Aspectele şi situaţiile care necesită consiliere sunt
identificate corespunzător
1.5. Situaţiile care necesită consiliere specializată sunt
identificate cu discernământ pentru a îndruma
familia către surse/instituţii specializate.
2.1. Tipurile de informaţii solicitate permit cunoaşterea
adecvată a elevilor şi a situaţiilor apărute/existente
2.2. Informaţiile solicitate sunt relevante şi utile pentru
activitatea educaţională
2.3. Ritmul de solicitare a informaţiilor este stabilit prin
raportare la soluţiile de optimizare
2.4. Informaţiile obţinute sunt verificate şi coroborate
3.1. Graficul comunicării şcoală-comunitate este stabilit
în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de
problemele apărute
3.2. Aspectele sunt selectate cu responsabilitate pentru ca
sfaturile şi recomandările date familiei şi/sau
comunităţii să fie pertinente
3.3. Situaţiile care necesită consiliere specializată sunt
identificate cu discernământ pentru a îndruma
familia către surse/instituţii specializate
3.4. Planul individual de acţiune pentru remedierea
aspectelor consiliate este stabilit împreună cu cadrele
didactice şi cu direcţiunea şcolii
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Gama de variabile
Grupuri de interes:
-

părinţii elevilor;
cadrele didactice din şcolile arondate;
elevii;
comunitatea;
autorităţile locale şi judeţene.

Informaţiile relevante despre elevi se pot referi la:
-

frecvenţă şi progresul şcolar;
comportamentul la şcoală, în familie şi comunitate/societate;
mediul familial;
stilul de învăţare;
starea de sănătate;
posibilele situaţii de conflict, abandon şcolar şi consecinţele lor.

Aspectele care necesită consiliere pot fi:
- programul de viaţă;
- modalităţile de supraveghere şi control;
- modalităţile de sprijinire a elevului în efortul său de a învăţa/de a-şi dezvolta
anumite aptitudini;
- necesitatea de a evita eşecul şi abandonul şcolar;
- evenimentele din viaţa elevului (agresiuni fizice sau psihice, boală, schimbări
emoţionale etc.)
Sursele/instituţii specializate de consiliere pot fi:
-

psiholog/logoped;
asistent social;
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE);
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAPP).

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice consilierii educaţionale;
- dezvoltarea de activităţi specifice de consiliere;
- modalitatile de comunicare, înregistrare şi utilizare a datelor obşinute.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie/pentru demersul didactic;
- calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia/cu alţi parteneri educaţionali;
- capacitatea de a descoperi cauzele unui fenomen (comportament) şi de a oferi
modalităţi de soluţionare;
- eficienţa consilierii (rata scăzută de absenteism şi abandon şcolar).
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Unitatea 9

APLICAREA PRACTICILOR INCLUZIVE
Descrierea unităţii:
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru promovarea
şi aplicarea practicilor incluzive în şcoală şi comunitate
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Stabileşte gradul de
1.1. Verificarea listei indicatorilor de incluziune se
incluziune a şcolii
realizează prin colaborare cu cadrele didactice şi
părinţii elevilor
1.2. Etosul incluziv se stabileşte în funcţie de factorii
relevanţi observaţi
2. Sprijină dezvoltarea
2.1. Practicile şi situaţiile de segregare sunt identificate
practicilor incluzive
corect
2.2. Practicile şi situaţiile de segregare sunt identificate
cu promptitudine
2.3. Situaţiile de ameliorare a incluziunii sunt stabilite
conform legislaţiei române şi europene
2.4. Practicile incluzive sunt stabilite cu participarea
tuturor celor interesaţi
3. Monitorizează aplicarea
3.1. Măsurile de prevenire a segregării şi discriminării
practicilor incluzive
sunt promovate
3.2. Monitorizarea aplicării practicilor incluzive se
realizează ritmic conform prevederilor legale
3.3. Practicile incluzive aplicate incorect sunt
identificate cu promptitudine
Gama de variabile
Lista de verificare a bunelor practici în incluziune:
Indexul pentru incluziune (Booth, Ainscow, 2001)
A. Crearea unei culturi incluzive
B. Producerea unor politici incluzive
C. Dezvoltarea practicilor incluzive
Factorii implicaţi:
- echipa managerială, cadrele didactice, comunitatea locală, instituţii partenere/de
formare profesională pentru cadrele didactice.
Exemplele de bună practică: etapele realizării şi implementării unui plan de schimbare
şcolară (analiza SWOT, planificarea, organizarea, monitorizarea, evaluarea)
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- conceptele de incluziune şi şcoală incluzivă;
- desegregare şcolară;
- cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene în domeniu;
- cunoaşterea politicii şcolii şi a politicilor din domeniul social şi educaţional;
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a obiectiva practicile educaţionale incluzive şi de desegregare;
- comunicarea interpersonală;
- spiritul de observaţie;
- capacitatea de a identifica situaţii de încălcare a drepturilor copiilor;
- varietatea şi calitatea soluţiilor propuse pentru prevenirea segregării şcolare şi
ameliorarea indicelui de incluziune.
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Unitatea 10

DEPĂŞIREA DIFICULTĂŢILOR EMOŢIONALE,
COMPORTAMENTALE ŞI SOCIALE LA COPIII CU NEVOI
SPECIALE
Descrierea unităţii:
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru dezvoltarea
socială şi emoţională a elevilor, factor esenţial în prevenirea tulburărilor de tip social,
emoţional şi comportamental
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Identifică dificultăţile
1.1. Dificultăţile identificate sunt analizate sub
emoţionale, sociale şi comportaaspectul factorilor determinanţi
mentale şi cauzele lor
1.2. Comportamentele elevilor sunt clasificate în
funcţie de dificultăţi
2. Sprijină acţiunile de prevenire şi 2.1. Barierele în învăţare sunt identificate corect.
înlăturare a barierelor în
2.2. Metodele şi tehnicile propuse reduc barierele
învăţare
şi sporesc accesul copiilor la performanţa
şcolară
2.3. Strategiile utilizate sunt diferenţiate pentru
elevii cu cerinţe educative speciale
3. Contribuie la intervenţia şi
3.1. Programele de dezvoltare a abilităţilor
prevenţia dificultăţilor
sociale şi emoţionale sunt stabilite în echipa
emoţionale, sociale şi
pluridisciplinară
comportamentale
3.2. Modificările comportamentale ale elevilor
sunt planificate, monitorizate şi încurajate.
3.3. Exemplele de bune practici sunt promovate
Gama de variabile
Tipuri de acţiuni:
- monitorizarea mediului clasei;
- monitorizarea comportamentului copilului în şcoală;
- facilitarea relaţiei cadre didactice – părinţi;
- monitorizarea copilului în mediul familial;
- informarea/consilierea părinţilor cu privire la comportamentul pe care aceştia ar
trebui să îl adopte în relaţia cu propriul copil;
- facilitarea întâlnirilor cu psihologul/consilierul/cadrul de sprijin.
Situaţiile de lucru pot fi:
- reguli şi regulamente şcolare;
- studii de caz;
- programe de intervenţie în cadrul echipei multidisciplinare.
Modalităţile de lucru pot fi:
- individual
- în grup
- în echipă.
Factorii generatori de bariere şi dificultăţi emoţionale, sociale şi comportamentale ale
copilului pot fi:
- lipsa informaţiei;
- lipsa de experienţă;
- comunitatea, tradiţiile;
- şcoala şi cadrele didactice;
- colegii, familia.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni şi concepte referitoare la copiii cu dificultăţi de învăţare, la copiii cu cerinţe
educative speciale, deficienţă, handicap, inteligenţă, motivaţie, construirea regulilor,
recompense, inteligenţa emoţională;
- etapele şi resursele necesare abordării adecvate, din perspectiva educaţiei incluzive,
a copiilor cu CES (identificare, evaluare psihopedagogică complexă, abordare
educaţională individualizată, evaluare formativă; cadre didactice, medic de familie,
consilier şcolar, logoped, comisia de evaluare complexă-DGASPC, şcoli speciale,
CJAPP, CJRAE; CREII, cadre didactice de sprijin).
La evaluare se vor urmări:
-

cunoştinţe de psihopedagogie şcolară;
capacitatea de a identifica dificultăţile pe baza observării comportamentului;
capacitatea de identificare a curriculum-ului ascuns;
capacitatea de a se implica în conceperea, implementarea şi evaluarea de programe
de identificare şi depăşire a dificultăţilor emoţionale, comportamentale şi sociale;
- spiritul de observaţie şi perseverenţa;
- asertivitatea, tactul pedagogic.
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Unitatea 11

ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru asigurarea
protecţiei şi promovării drepturilor şi libertăţii copiilor.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Culege informaţii privind
1.1. Culegerea de informaţii cu privire la drepturile
respectarea drepturilor copilului
şi obligaţiile copiilor se face permanent
1.2. Informaţiile cu privire la drepturile şi
obligaţiile copiilor sunt permanent actualizate
2. Urmăreşte respectarea
2.1. Urmărirea respectării drepturilor copiilor se
drepturilor copilului
realizează prin identificarea situaţiilor de
încălcare a acestora
2.2. Respectarea drepturilor copiilor se face
informând instituţiile implicate despre
încălcarea acestora
2.3. Urmărirea respectării drepturilor copiilor se
face prin cultivarea încrederii reciproce între
autorităţile publice locale şi comunitatea pe
care o reprezintă
3. Intervine în cazul încălcării
3.1. În cazul încălcării drepturilor copiilor,
drepturilor copilului
sesizează la timp colegilor şi superiorilor
situaţiile în care acestea sunt încălcate
3.2. Sprijinirea beneficiarilor se realizează
întotdeauna cu respectarea confidenţialităţii
informaţiilor
3.3. Intervine cu promptitudine în cazul încălcării
drepturilor beneficiarilor
Gama de variabile
Drepturile beneficiarilor se referă la:
- drepturile înscrise în Constituţia României;
- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
- dreptul la educaţie;
- dreptul la confidenţialitate;
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
- Convenţia Europeană cu privire la Drepturile Omului;
- legislaţia naţională antidiscriminare;
- legislaţia de protecţie specială.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni privind legislaţia în vigoare referitoare la drepturile omului/copilului;
- noţiuni privind egalitatea de şanse;
- politici educaţionale privind accesul la educaţie şi combaterea segregării;
- instituţii care sprijină apărarea drepturilor copilului.
La evaluare se urmăreşte:
- cunoaşterea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi a obligaţiilor copilului;
- promptitudinea identificării încălcării drepturilor copilului;
- promptitudinea şi rezultatele implicării în rezolvarea situaţiei de încălcare a
drepturilor copilului;
- perseverenţa în dobândirea şi asigurarea exercitării drepturilor copilului.

Pag. 20 din 21

Mediator şcolar – 12 unităţi

Unitatea 12

PROMOVAREA LIMBII, TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR
COMUNITĂŢII
Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru promovarea
specificului şi diversităţii lingvistice şi culturale.
Elemente de competenţă
12.1. Cunoaşte şi utilizează
limba comunităţii şi
valorifică istoria acesteia

12.2. Mediază recunoaşterea şi
valorificarea tradiţiilor şi
obiceiurilor specifice în
comunitate şi în şcoală

Criterii de realizare
1.1. Limba comunităţii este utilizată în comunicarea cu
familia şi cu alţi parteneri
1.2. Sistemul de valori ale comunităţii devine familiar
1.3. Cerinţele educative sunt comunicate adecvat
1.4. Barierele lingvistice sunt depăşite prin cunoaşterea,
promovarea şi utilizarea limbii comunităţii
2.1. Valorile comunităţii sunt cunoscute în şcoală
2.2. Interesul pentru cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor
comunităţii este stimulat
2.3. Sensibilitatea interculturală şi gradul de acceptare a
celuilalt devine o valoare a şcolii

Gama de variabile
-

tipuri de comunităţi;
experienţe şi modele sociale;
istorie şi tradiţii;
desfăşurarea spaţio-temporală a evenimentelor din comunitate.

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- cunoaşterea şi utilizarea limbii comunităţii;
- cunoaşterea istoriei şi tradiţiilor scrise/orale ale comunităţii;
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de promovare a valorilor culturale tradiţionale ale comunităţii în mediul
şcolar, prin implicarea în organizarea de activităţi cu specific multicultural cu
părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii;
- capacitatea de comunicare, spiritul de iniţiativă;
- promovarea spiritului de toleranţă şi încredere în valorile comunităţii;
- capacitatea de a relaţiona şi integra limba, cultura, istoria şi tradiţia comunităţii/
minorităţii în cultura şi istoria naţională şi europeană.
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