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ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖ  
(nuo 2012-11-16) 

 
 

Vera Vasiljeva – Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, darbo 
grupės pirmininkė, 

Daina Paštuolienė – Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos 
poskyrio viršininkė, 

Danguolė Deobald – „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, darbo grupės sekretorė 

Jūratė Česonienė – Maironio universitetinės gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui,  

Rita Morkūnienė – Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 

Kristina Pušnovienė -  Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Olivijus Spitrys – šv. Kazimiero padrindinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 

Gintautas Rimkevičius –„Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui.  

 
 



ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO TIKSLAS 

IR UŽDAVINIAI 

 Antikorupcinio mokinių ugdymo tikslas – skiepyti 

mokiniams antikorupcines nuostatas, nepakantumą 

korupcijai, skatinti domėtis korupcijos prevencija. 

 Antikorupcinio mokinių ugdymo uždaviniai: 

• skatinti antikorupcinį mokinių ugdymą Kauno bendrojo 

ugdymo mokyklose; 

• inicijuoti mokinių domėjimąsi korupcijos prevencijos 

temomis; 

• organizuoti užsiėmimus, renginius antikorupcine tema 

Kauno mieste bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. 



 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖS 

VEIKLA  

  Organizavo ir vedė pasitarimus, mokinių antikorupcijos žinių ir 

kūrybos konkursus ,,Būk sąžiningas”, debatus   „Mūsų šalyje yra 

realios galimybės korupcijai įveikti”,  plakatų antikorupcijos tema 

parodas Kauno miesto ugdymo įstaigose, Lietuvos Respublikos 

vyriausybėje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikose, 
Kauno klinikinėje ligoninėje, Kauno apygardos prokuratūroje, 
organizavo Kauno bendrojo ugdymo mokyklų konferenciją 

„Antikorupcinis mokinių ugdymas – prasminga veikla 

formuojant sąžiningą visuomenės narį“, mokinių plakatų konkursą 

“ Mano svajonių šalis – be korupcijos”. Įvyko 7 darbo grupės 

posėdžiai ir 3 bendri pasitarimai  mokyklų direktorių pavaduotojams 

ar mokytojams, atsakingiems už antikorupcinį mokinių ugdymą.  

 

                        



 

 Pravesti penki konkursai 

 „Būk sąžiningas“: 
 

 2014 metų balandžio mėnesio 9, 10 dienomis 

buvo organizuotas penktas 3 – 8 klasių mokinių 

kūrybinis konkursas „Būk sąžiningas”. 

Konkurse dalyvavo 32 Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklų 3-4 klasių ir 5-8  klasių mokinių 

komandos. Dalyviai konkursui parengė įdomius 

komandų prisistatymus, plakatus ir lankstinukus 

antikorupcijos tema. 

  



 

 Konkurso akimirkos 

 Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje 

 2014-04-09 

   

 



Konkurso akimirkos 

 Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje 

 2014-04-09 



  Konkurso laimėtojai 
 3-4 klasių grupėje : 
 I vieta – Panemunės pradinės mokyklos komanda 
 II vieta  - Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 

komanda 
 III vieta – Gedimino sporto ir sveikatinimo mokyklos 

komanda 
 5-8 klasių grupėje : 
 I vieta – KTU Vaižganto progimnazijos komanda 
 II vieta  -Tado Ivanausko progimnazijos  komanda  
 III vieta –  Žaliakalnio progimnazijos komanda 

 
 



KONKURSO APDOVANOJIMAI 

 Konkurso antikorupcijos tema ,,Būk sąžiningas" 

dalyviams buvo įteikti Švietimo ir ugdymo skyriaus 

vedėjo Antano Bagdono padėkos raštai.  

 I-III vietas laimėjusioms komandoms įteiktos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos 

poskyrio viršininkės Dainos Paštuolienės dovanos. 

 Konkurse dalyvavusios ir laimėjusios komandos buvo 

apdovanotos vertingomis dovanomis.  



Surengtos 6 mokinių plakatų antikorupcijos tema 

 ,,Būk sąžiningas“  mobilios parodos 

 Nuo kovo 19 d. Aleksandro Puškino gimnazijoje;   

 Nuo balandžio 24 d. Kauno apygardos prokuratūroje; 

 Nuo gegužės 28 d. Kauno respublikinės klinikinės 
ligoninės Vaikų ligų klinikoje; 

 Nuo spalio 15 d. Kauno klinikinėje ligoninėje;  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose 
Tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti; 

 Šiuo metu eksponuojama Kauno Stasio Lozoraičio 
vidurinėje mokykloje. 



Parodos atidarymas Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto klinikose 



Konferencija „Antikorupcinis mokinių ugdymas 

– prasminga veikla formuojant sąžiningą 

visuomenės narį“. 

 Gegužės 21 d. Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus ir 

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės iniciatyva 

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje buvo organizuota 

pirmoji Kauno bendrojo ugdymo mokyklų konferencija 

antikorupcinio mokinių ugdymo tema „Antikorupcinis 

mokinių ugdymas – prasminga veikla formuojant 

sąžiningą visuomenės narį“. Konferencijos tikslas – 

antikorupcinio mokinių ugdymo gerosios patirties sklaida, 

aptariant šios veiklos svarbą ir rezultatus. 

 



Konferencija „Antikorupcinis mokinių ugdymas – 

prasminga veikla formuojant sąžiningą visuomenės 

narį“. 



 

Pravesti penkti mokinių debatai  

(2014 m. gruodžio 9-12 d.) 

 
 Vyko debatai antikorupcine tema „Mūsų šalyje yra 

realios galimybės korupcijai įveikti”.  Debatuose 

dalyvauja 9-12 klasių mokinių komandos iš 13 ( 2013 m. - 

16) Kauno bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų.  Jie 

vyko šiose ugdymo įstaigose: 

 „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje; 

 Maironio universitetinėje gimnazijoje. 

 



Debatai antikorupcine tema „Mūsų šalyje yra realios 

galimybės korupcijai įveikti” 



Debatai antikorupcine tema „Mūsų šalyje yra 

realios galimybės korupcijai įveikti” 



 

Debatų finalas „Dorų žmonių visuomenė  - realus 

tikslas“ Kauno miesto savivaldybėje 2014-12-12 
 

Finale debatavo nugalėjusios pusfinaliuose mokinių 

komandos : 

 „Aušros“ gimnazijos, 

 VDU “Rasos” gimnazijos, 

 Aleksandro Puškino gimnazijos, 

 Maironio universitetinės gimnazijos, 

 Generolo Plechavičiaus kadetų mokyklos, 

 Milikonių vidurinės mokyklos komandos. 



Debatų konkurso finalo dalyvius pasveikino Kauno miesto mero pavaduotojai 

Stanislovas Buškevičius ir Vasilijus Popovas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno 

valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė,  Švietimo ir 

ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva,  LSMU docentas dr.Raimundas 

Kaminskas 



Debatų finale I vietą iškovojo VDU “Rasos” 

gimnazijos komanda  



II vietą laimėjo Milikonių vidurinės mokyklos komanda 



III vietą laimėjo “Aušros” gimnazijos komanda  



Debatų finalo dalyviai ir komisijos nariai 



Plakatų konkursas “Mano svajonių  

šalis – be korupcijos” 

 2014 m. lapkričio mėn. buvo organizuotas ugdymo 
įstaigų plakatų konkursas “Mano svajonių šalis  - be 
korupcijos”.  

 I vietos laimėtojai – Rokų gimnazija,  

 II – J. Grušo menų vidurinė mokykla,  

 III – V. Kudirkos progimnazija.  

 Už orginaliausią  mintį įvertintas “Aušros” gimnazijos 
plakatas. 



Plakatų konkurso “Mano svajonių šalis – be 

korupcijos” nugalėtojų plakatai 



Plakatų konkurso “Mano svajonių šalis – be 

korupcijos” nugalėtojų plakatai 



Plakatų konkurso “Mano svajonių šalis – be 

korupcijos” nugalėtojų plakatai 



Tarptautinė antikorupcijos diena 

 Gruodžio 9-oji Jungtinių Tautų iniciatyva paskelbta 
Tarptautine antikorupcijos diena. Šią dieną Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės rūmuose vyko minėjimas, 
kurio metu buvo apdovanotos organizacijos ir asmenis, 
aktyviai ir kūrybiškai dalyvaujančios antikorupcinėje 
veikloje. Šiais metais už antikorupcinį mokinių ugdymą 
padėkos ir dovanos buvo įteiktos Verai Vasiljevai –
 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir 
ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio 
vyriausiajai  specialistei ir  Kauno “Aušros” gimnazijos 
atstovams. 
 



Išvada 

 Švietimo ir ugdymo skyriaus koordinuojamas ir  

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės nuosekliai ir 

kryptingai organizuojamas antikorupcinių mokinių 

nuostatų populiarinimas ir skiepijimas įdomiuose 

antikorupciniuose renginiuose – reikšminga ir reikalinga 

veikla. Šia veikla siekiama ugdyti tvirtas moralines 

vertybes pasirinkusį jauną žmogų, gebantį kurti Lietuvos 

ateities pilietinę visuomenę be korupcijos ir neteisingumo, 

visuomenę, kurioje dominuotų sąžiningumas, garbingumas 

ir dora (V. Vasiljeva).  

 



 

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ  

IR LINKIME SĖKMĖS UGDANT AKTYVIUS, PILIETIŠKUS 

MOKINIUS! 




