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 Validată în Comisia paritară din data de 14.05.2018  
  

GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE   

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2018 
MEDIATOR ȘCOLAR 

 
NUME ȘI PRENUME    

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT    

FUNCȚIA    

SPECIALITATEA    

VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT    

VECHIME ÎN FUNCȚIE    

CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN ULTIMII 5 ANI    

PERIOADA EVALUATĂ  01.09.2012 – 31.08.2017  
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CRITERII DE EVALUARE  PUNCTAJ  

Punctaj 
maxim 

 
Auto 

evaluare 

 
Punctaj CC 

Punctaj 
comisie de 
evaluare 

Punctaj comisie 
de contestații 

I. Criteriul complexității activităților Max 55     
1. Activitatea desfășurată în cadrul unor comisii de lucru de la nivelul unității 
de învățământ 

Max 40     

- Membru în comisia pentru situații de urgență, comisia de prevenire şi 
combatere a violenței în mediul școlar, structura de control intern/ 
managerial, comisia de inventariere a patrimoniului, comisia de casare, 
responsabil baze de date, comisia de acordare a burselor școlare, comisia 
pentru „Bani de liceu”/ „Bursa profesională”/ „Euro 200”/ rechizite 
școlare, comisia de licitație/ achiziție de echipamente IT, mobilier școlar, 
material didactic, etc. 

 

3p/comisie     

- Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea școlară pentru obținerea de 
rezultate măsurabile/ cuantificabile în reducerea abandonului școlar și a 
prevenirii absenteismului la clasă cât și pentru îmbunătățirea rezultatelor 
școlare (reintegrarea în colectivitate a copiilor aflați în pericol de abandon 
școlar, absenteism școlar, cu părinți plecați la muncă în străinătatea) 

 

3p/an     

- Realizarea unei bănci de date privind copiii de vârstă preșcolară/ școlară 
care nu au fost cuprinși niciodată la grădiniță/ școală, persoane care doresc 
să-și continue studiile prin programe de sprijin educațional „A doua șansă” 

 

3p/an     

2. Contribuții la facilitarea dialogului dintre școală-familie-comunitate, 
dovedite prin prezența elevilor la orele din cadrul programelor alternative, 
suplimentare sau de sprijin (3p/an) 

Max 15p     
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II. Criteriul creșterii performanței în activitate Max 25p     

1. Activități de perfecționare, completări de studii Max 10p     

- Cursuri cu ore 1p/curs     

- Cursuri cu credite 3p/curs     

- Completări de studii 5p     

2. Activitate desfășurată în calitate de formator Max 5p     

- Calitatea de formator dovedită prin certificat/ atestat 3p     

- Activitate de formator la nivel de școală, CCD, etc 2p     

3. Activitate în domeniul sindical/ comisie paritară/ de dialog social Max 5p     

- La nivel de unitate 1p/an     

- La nivel județean 2p/an     

- La nivel național 3p/an     

4. Participarea la simpozioane, colocvii, mese rotunde pe teme privind accesul 
la educație, menținerea copiilor în sistemul educațional obligatoriu 
(1p/participare) 

Max 5p     

III: Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în 
proiecte 

Max 10p     

- Contribuții în organizarea de activități extrașcolare/extracurriculare cu 
dimensiune inter/multiculturală pentru elevii proveniți din grupuri 
dezavantajate 

1p/activitate     

- Contribuții la scrierea/ implementarea unor proiecte care să includă și 
elevii/ tinerii proveniți din grupuri dezavantajate 

2p/proiect     
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- Inițiere/participare la proiecte cu finanțare extrabugetară și cu finanțare 
europeană/ fonduri structurale 

3p/proiect     

IV. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională Max 10p     

1. Contribuții  la  organizarea  de  programe  suport    pentru  îmbunătăţirea  
performanțelor  școlare (programe de recuperare, de intervenție personalizată 
etc) 

 
1p/program 

    

2. Contribuții la elaborarea planului de desegregare școlară şi implementarea 
acestuia prin colaborare cu conducerea școlii 

1p/an     

3. Contribuții în organizarea de activități cu părinții/alți membrii ai comunității 1p/activitate     

4. Promovarea imaginii școlii prin participare la activități tematice, realizare unor 
materiale informative 

1p/activitate     

TOTAL GENERAL 100 puncte         

  
Notă: 
Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în  dosar în funcție de succesiunea criteriilor și subcriteriilor din Fișa de 
evaluare. Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu nu pot depăși punctajul maxim acordat 
criteriului/subcriteriului. Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru conformitate cu originalul de către  conducerea 
unității de învățământ la care candidatul a depus dosarul. 
 
 
 
Data: _____________________           Semnătura_____________________________ 


