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ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA 

 

Antikorupcinio ugdymo programa 2016-2018 m. 

 

Tikslas: Ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų 

žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. 

 

Uždaviniai:  

• Supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis. 

• Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 
• Pademonstruoti kovos su korupcija galimybes.  

• Prisidėti prie bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuluojamų vertybinių 

nuostatų ugdimąsi (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta 

šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmą, poelgį). 

• Gebėjimų plėtojimo: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti ir 

spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo 

veiksmus. 

 

Siekiami rezultatai: 

• Asmens, turinčio žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės 
saugumui, nesitaikstančio su korupcijos apraiškomis, gebančio ir siekiančio jas šalinti, 

ugdymas. 

• Sąvokų esmė. 

• paplitimo atskirose valstybėse formos. 

• korupcijos padariniai (politiniai, ekonominiai, socialiniai, tarptautiniai). 

• sėkmingos kovos su korupcija pavyzdžiai. 

 

Socialinės disciplinos, nes pagrindinis taikinys yra pilietinės sąmonės brandinimas: 

• pilietinis ugdymas; 

• istorija; 

• politologija; 
• etika; 

• tikyba; 

• psichologija. 

 

Integruojant antikorupcinę medžiagą pamokose ir mokinių savivaldoje reikia atsižvelgti: 

• į mokinių amžių; 

• sieti pokalbius, medžiagos nagrinėjimą su vertybėmis; 

• mūsų darbas tik prevencinis, šviečiamasis; 

• panagrinėti korupcijos priežastis nuo seniausių laikų iki dabar (ekonomines, socialines, 

tarptautines); 
• sąvokų esmę; 

• paplitimo atskirose valstybėse formas; 

• korupcijos padarinius (politiniai, ekonominiai, socialiniai, tarptautiniai); 

• sėkmingos kovos su korupcija pavyzdžius; 

• kuo rečiau naudoti sąvoką – korupcija. Pakeisti ją sąvoka – skaidrumas. 

 



Antikorupcijos programos priemonių planas 2016-2018 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pobūdis Siūlomos temos  Kam skirta Data  Vykdytojai  

1. Antikorupcinės 

programos 

pristatymas 

 Gimnazijos 

bendruomenei 

2016 m. 

rugsėjis 

Renata 

Romanovienė 

2. Integracija į 

mokomuosius 

dalykus, klasės 

valandėles, 

neformalųjį 

ugdymą, mokinių 

savivalda 

Pagal ilgalaikių planų temas, 

klasių auklėtojų veiklos 

planus, siūlomos temos: 

I – IV kl. Per  

2016-2018 

mokslo 

metus 

Klasių 

auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė, 

etikos, tikybos, 

istorijos, 

pilietinio 

ugdymo, 

ekonomikos, 

istorijos 
mokytojai 

1.Korupcija ir jos pasekmės. 

2. Korupcijos sąvoka. 

3. Korupcijos formos. 

4. Korupcija istorijoje. 

5. Biblija apie korupciją. 

6. Korupcijos priežastys. 

7. Esminiai korupcijos 

bruožai. 

8. Korupcija ir kova su ja. 

9. Visuomenės vaidmuo 

kovoje su korupcija. 

3. Akcijos Po 1 per mokslo metus. I – IV kl. Per  

2016-2018 

mokslo 

metus 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 
mokinių 

savivalda 

4. Susitikimai su 

STT, policijos 
pareigūnais, 

politikais 

Korupcijos mastas Lietuvoje 

ir mieste.  

I – IV kl. Per 

2016-2018 
mokslo 

metus 

Klasių 

auklėtojai, 
administracija, 

Vaiko gerovės 

komisija 

5. Antikorupcijos 
savaitės 

Pagal atskirą planą. Gimnazijos 
bendruomenė 

Per 
2016-2018 

mokslo 

metus 

Istorijos, etikos 
mokytojai, 

klasių 

auklėtojai,  

Vaiko gerovės 

komisija 

 


