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PROGRAMOS TIKSLAI
Mokyklos bendruomenės švietimas ir informacijos skleidimas apie antikorupcinę veiklą bei korupcijos prevenciją.
Puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumo, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos Valstybei sampratą.
Priemonės
Diegti antikorupcinio
ugdymo metodikos
rekomendacijas
Plėtoti antikorupcinį
ugdymą

Tikslas

Veiksmai, reikalingi tikslui įgyvendinti

Įvykdymo laikas

Mokyklos
visuomenės
švietimas
Ugdyti pilietiškumo,
asmens teisių ir
pareigų visuomenei,
Lietuvos valstybei
sampratą
Puoselėti asmens
dorovę

Organizuoti mokomųjų darbų konkursą
antikorupcine tema. Surengti parodas

Metų eigoje

Istorijos, informacinių
technologijų mokytojai.

Istorijos, pilietinio ugdymo,
ekonomikos programas papildyti
antikorupcinio ugdymo temomis.

Ugdymo proceso metu

Istorijos, geografijos,
ekonomikos mokytojai.

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos)
Ugdymo proceso metu
pamokose rengti diskusijas ir aptarimus
antikorupcinėmis temomis.
Pokalbiai ir diskusijos klasės valandėlių
metu.
Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos)
Ugdymo proceso metu
pamokos. Klasės valandėlės Sąžinė –

Atsakingi asmenys

Dorinio ugdymo
mokytojai. Klasių
auklėtojai.
Dorinio ugdymo
mokytojai. Klasės

2

3.

Skelbti mokyklos
interneto svetainėje.
Leisti stendus, parodas.
Rengti akcijas.

4.

Ugdomasis darbas
klasės auklėtojo darbe

5.

Aktualios informacijos
skelbimas ir
atnaujinimo dažnumas
Dalyvavimas
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose

tai žmogaus gyvenimo veidrodis.
Sąžiningumas – tai kelio į laimę ir
žmogaus gyvenimo prasmės suvokimo
ašis.
Mokinių moralės suvokimo įtaka
mokymuisi, įvairiai veiklai ir elgesio
kultūrai.
Informacijos
Neformalaus ugdymo užsiėmimuose,
skleidimas apie
naudojant informacines technologijas
antikorupcinę veiklą supažindinti mokinius su Lietuvos
bei korupcijos
Respublikos švietimo įstatymu ir kitais
prevenciją
teisės aktais.
Gruodžio 9-ąją dieną rengti akcijas,
piešinių, rašinių konkursus, debatus,
diskusijas
Visokeriopai skatinti Numatyti temas klasės auklėtojo
nepakantumą
ugdymo plane klasės valandėlių metu,
korupcijos
vesti pokalbius antikorupcine tema.
apraiškoms
Rengti diskusijas įvairių klasių
koncentruose apie korupcijos
problemas mokykloje
Kurti kovos su
Metodinėse grupės analizuoti Lietuvos
korupcija kultūrą
Respublikos švietimo įstatymą ir kitus
norminius aktus, aktyviai dalyvaujant
diskusijose ir naudojant informacines
technologijas.
Mokytojai ir administracijos
darbuotojai, pagal galimybes švietimo
plėtros centruose, dalyvauja
kvalifikacijos kėlimo renginiuose apie
antikorupcinį ugdymą bendrojo
lavinimo mokyklose.
_____________________

auklėtojai.

Ugdymo proceso metu

Informacinių technologijų
mokytojai, neformalaus
ugdymo mokytojai.

Neformalaus ugdymo metu

Istorijos ir pilietinio
ugdymo mokytojai

Ugdymo proceso metu

Klasių auklėtojai

Metų eigoje

Mokyklos bendruomenė.

