FIŞA POSTULUI
pentru MEDIATORUL ŞCOLAR din cadrul CJRAE Bacău

În baza Legii educaţiei naţionale Nr. 1 din 05.01.2011, a Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea centrelor judeţene /al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţã educaţionalã aprobat prin
Ordinul 5.555 din 07. Oct. 2011,
Având în vedere Ordinul 1539/2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului
şcolar,
În temeiul contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ………………. în Registrul de evidenţă
a contractelor individuale de muncă,
Se încheie astăzi 10.09.2012 prezenta Fişă a postului:
Numele si prenumele: ……………… … ……………………………
Studii: …………………………………………….
Compartimentul: Didactic auxiliar
Incadrarea: Mediator şcolar
Denumirea postului: Mediator şcolar
Cerinţele postului:
absolvent de liceu, filiera vocaţională specializarea mediator şcolar sau absolvent al oricărui alt profil , urmat de
curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de MECTS;
sau
 absolvent al învăţământului obligatoriu cu durata de cel uţin 8 clase, care se află în curs de completare a
studiilor liceale, şi care a urmat cursuri de formare profesională cu specialiyarea mediator şcolar, recunoscute
de MECTS.


Studii specifice postului: Curs Naţional/Local de Mediator Şcolar, recunoscut de MECTS
Vechime: _____
Relaţii profesionale:
 ierarhice de subordonare: director CJRAE Bacău;
 de colaborare: cu personalul unităţii de învăţământ în care funcţionează, cu consiliul consultative al părinţilro
sau alte structuri associative ale părinţilor, recunoscute de unitatea de învăţământ, cu autorităţile
locale/judeţene, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri ai unităţii de învăţământ;
 de reprezentare: fără drept de semnătură pe sigiliul unităţii.
Doamna / domnul ……………… … …………………………… posesor/posesoare a Contractului Individual de
Munca înregistrat la Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr. _____ mă oblig să respect
următoarele unităţi de competenţă (atribuţii), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore/săptămână, stabilite la
data de 10.09.2012.
Doamna / domnul ……………… … ……………………………răspunde în faţa conducerii unităţii, precum şi a
forurilor superioare de resort, de calitatea şi de rezultatele obţinute în întreaga sa activitate, structurată pe următoarele
domenii de competenţă:
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competenţe manageriale;
realizarea sarcinilor de lucru;
capacitatea de comunicare;
dezvoltarea profesională;
promovarea activităţii generale şi a imaginii unităţii de învăţământ.

Doamna / domnul _____ are incluse, în norma sa de lucru, activităţi:
 de proiectare şi îmbunătăţire continuă a activităţilor profesionale pe care le desfăşoară;
 de organizare corespunzătoare a locului de muncă;
 de utilizare şi valorificare a bazei materiale a unităţii şi aferente locului de muncă;
 de comunicare în cadrul instituţiei şi în relaţiile cu familiile elevilor, reprezentanţii partenerilor sociali, ONGuri şi ai comunităţii locale;
 de formare şi perfecţionare profesională, şi de specialitate;
 de colaborare, sprijin şi susţinere a tuturor proiectelor şi acţiunilor care promovează unitatea şi rezultatele
acesteia în comunitatea locală, la nivel regional, naţional sau/şi internaţional, după caz.
Doamna / domnul ……………… … ……………………………are următoarele obligaţii generale de serviciu:
ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. Proiectarea activităţii de mediator şcolar.
1.1. Fundamentarea proiectării activităţilor specifice funcţiei;
1.2. Stabilirea strategiilor optime;
1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare;
1.4. Proiectarea activităţilor/experienţelor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC;
1.5. Proiectarea activităţii extracurriculare.
2. Realizarea activității de mediator şcolar:
2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor planificate;
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate;
2.3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară;
2.4. Aplicarea practicilor incluzive;
2.5. Promovarea limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor comunităţii în şcoală.
3. Comunicare si relationare:
3.1. Stabilirea modalităţilor de comunicare;
3.2. Transmiterea corectă a informaţiei;
3.3. Medierea comunicării.
3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri;
3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării copiilor.
4. Managementul carierei și dezvoltare personală:
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
4.2. Participarea la activităţi metodice/stagii de formare / cursuri de perfecţionare / manifestări ştiinţifice etc.;
4.3. Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite;
4.4. Integrarea şi utilizarea TIC;
4.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice ( limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.
5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. Elemente de competentă:
5.1. Relaţionarea eficientă cu partenerii economici şi sociali;
5.2. Gestionarea activităţilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat;
5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calităţii din instituţie;
5.4. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii;
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5.5. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale;
5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini
repartizate de angajator, precum şi normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile
legii.
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea
corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Director,

Lider

de

sindicat,

prof. Amalia Diaconu

Am luat la cunoştinţă,

Data: 10.09.2012
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