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„PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN EDUCAȚIE
PRIN INFORMARE, FORMARE ȘI RESPONSABILIZARE”
Ministerul Educației Naționale, împreună cu partenerii Asociația pentru Implementarea Democrației
și Universitatea Titu Maiorescu, au organizat în cadrul proiectului „Prevenirea corupției în educație
prin informare, formare și responsabilizare”, 10 dezbateri regionale în vederea promovării
proiectului strategiei anticorupție în educație, strategie elaborată în cadrul acestui proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”.
Cele 10 dezbateri regionale au fost organizate în perioada iulie – septembrie 2013, asigurându-se
astfel un proces de consultare publică amplu și promovarea strategiei anticorupție în educație și
a planului aferent către mai mulți actori relevanți din cadrul sectorului educațional, la nivel
regional și local.
Dezbaterile au fost organizate în regiunile Sud Vest Oltenia (municipiul Târgu Jiu), Sud Muntenia
(municipiul Pitești, municipiul Ploiești și municipiul Alexandria), Sud Est (municipiul Buzău), Nord
Est (municipiul Suceava), Vest (municipiul Deva), Nord Vest Crișana (municipiul Cluj), Centru
(municipiul Sibiu) și regiunea București-Ilfov (municipiul București).
La aceste dezbateri regionale au luat parte aproximativ 300 factori cointeresați din sectorul educațional
(cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, mass media).
Vă rugăm să regăsiți mai jos o parte din propunerilor factorilor cointeresați, rezultate în cadrul
dezbaterilor:


Introducerea tematicii anticorupție/integritate în curricula școlară (măsură deja inclusă în
Strategia Anticorupție în Educație) (propunere realizată de un profesor titular, părinte și
membru în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ – Liceu, Pitești)
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Introducerea monitorizării audio a examenelor naționale, alături de monitorizarea video
existentă (propunere realizată de un profesor din Târgu-Jiu)



Formarea aleatorie a Consiliilor de Evaluare pentru examenul de bacalaureat, membrii
Consiliilor necunoscându-și desemnarea până în ziua concretă a examenului (propunere
realizată de un profesor titular, părinte - Membru în Consiliul Părinților și Membru în
Consiliul de Administrație al unității de învățământ, Târgu Jiu)



Realizarea și aplicarea unui Cod de Etică al Elevilor, alături de aplicarea Codului Etic
pentru Învățământul Preuniversitar și raportat la acesta (propunere realizată de un profesor
titular, părinte - Membru în Consiliul Părinților și Membru în Consiliul de Administrație al
unității de învățământ, Târgu Jiu)



Crearea unui sistem de sancțiuni administrative aplicabil tuturor celor implicați în
educație (părinți, elevi, cadre didactice) pe modelul altor state europene: Olanda, Franța,
Marea Britanie - state în care familiile elevilor sunt amendate în cazul absențelor nemotivate
ale elevilor și/sau al neimplicării părinților (absenței repetate a părinților de la ședintele cu
părinții) (propunere realizată de un profesor titular, Inspector Școlar în Învățământul
Preșcolar, Pitești)



Introducerea unui sistem de evaluare periodică a cadrelor didactice de către colegi,
director, elevi și părinți (propunere realizată de părinte – Membru al Consiliului Părinților,
Pitești)

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea unui management eficient al resurselor umane din
Ministerului Educației Naționale și structuri aflate în subordinea sa și din administrația publica cu
roluri și atribuții în domeniul educației, prin consolidarea și dezvoltarea unui sistem de cunoștințe și
practici de specialitate la nivelul funcțiilor de conducere și execuție în vederea implementării
strategiei naționale anticorupție în educație.
Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului puteți găsi pe site-ul proiectului
www.educatiepentruviitor.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să o contactaţi pe doamna Laura Chira - Coordonator
monitorizare si implementare (MEN), tel. 0214055610, email chiralaura@yahoo.com

