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ACTIVITĂȚI/ PROGRAME DE INSTRUIRE A ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI ȘCOLII
PE TEMATICA PREVENIRII CORUPȚIEI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Termen

Persoane
responsabile

Activități de consiliere și orientare
pe tema faptelor de corupție ce pot
afecta diferite instituții publice/
unitățile de învățământ în cadrul
modului Calitatea stilului de viaţă

Susținerea, la fiecare clasă, a unei
lecții pe teme anticorupție în care să
fie discutate incidentele de integritate
din entitățile finanțate din fonduri
publice ( luarea/ darea de mită,
primirea de foloase necuvenite,
traficul de influență) și în special
unitățile de învățământ (utilizarea
abuzivă a resurselor financiare,
fraudarea examenelor, condiționarea
evaluării elevilor/ calității actului
didactic de obținerea oricărui tip de
avantaje etc.)

Octombrie
2021 - Mai
2022

Diriginții

Planuri/ schițe de lecție,
materiale didactice

Abordarea legislației în domeniu la
cel puțin o ședință a ariei curriculare
Consiliere și orientare
Susținerea a cel puțin unui referat la
nivelul fiecărui an de studiu

Octombrie
2021 - Mai
2022

Responsabil
aria curriculară
Consiliere și
orientare;
Diriginții

Referate,
Procese-verbale

Diseminarea de mesaje, materiale
video cu caracter preventiv şi

Martie 2022

Consilierul
educativ

Activități metodice la nivelul
fiecărui an de studiu al ariei
curriculare Consiliere și orientare în
care este prezentată legislația în
vigoare privind faptele de corupție/
integritatea cadrului didactic și sunt
susținute referate privind principalele
incidente de integritate posibile în
unitățile de învățământ
Generaţia anticorupţie - desfășurarea
unei activități la nivel de liceu pentru

Parteneri

DGA

Monitorizare/ Dovezi

Adeverințe,
Diplome de participare,
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prevenirea faptelor de corupție
educativ anticorupţie pentru un
Proces-verbal
număr cât mai mare de elevi/
profesori
Campanie de informare si
Informarea elevilor din anii terminali
responsabilizare a elevilor din
Adeverințe,
cu privire la riscurile si consecintele
Consilierul
clasele a XII-a cu privire la riscurile
Aprilie 2022
DGA
Diplome de participare,
fraudării examenelor naționale/
educativ
si consecintele fraudării examenelor
Proces-verbal
examenului de bacalaureat
naționale/ examenului de bacalaureat
Activități de instruire privind
Desfășurarea a cel puțin unei
Octombrie
conduita cadrelor didactice,
activități de informare privind actele
2021 - Mai
Directorii
Proces-verbal
integritatea insituțională,
legislative, politicile naționale
2022
consecințele faptelor de corupție etc.
anticorupție etc.
Implicarea elevilor în proiecte ți
Octombrie
Consilierul
DGA
Nr de elevi implicați în proiecte ți
Adeverințe,
activități de prevenire a corupției
2021 - Mai
educativ
IPJ Prahova
activități de prevenire a corupției
Diplome de participare
inițiate de parteneri sociali
2022
Profesorii
ISJ Prahova
Cel puțin 5 cadre didactice
Participarea cadrelor didactice la
ISJ Prahova
participante la astfel de activități în
Octombrie
Consilierul
proiecte locale sau naționale pe
CCD
Adeverințe,
vederea creșterii gradului de instuire
2021 - Mai
educativ
teme anticorupție/ simpozioane/
Unități de
Diplome de participare
privind fenomenului corupției și
2022
Profesorii
conferințe etc.
învățământ
modalitățile de prevenire
Număr documente publicate
Postarea pe site-ul școlii a unor
Frecvența actualizării site-ului
Permanent
Directorii
Materialele publicate
informații de interes public
Proceduri operaționale publicate

