
 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA 

2018–2019 m. m. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo Nr.IX-904, priimto 

2002 m. gegužės 28 d., 10 straipsniu, 2005 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta antikorupcinio ugdymo programa, parengta 

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centrui bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnyba bei antikorupcinio ugdymo metodine priemone „Antikorupcinio ugdymo galimybės 

bendrojo lavinimo mokykloje“ Širvintų pradinėje mokykloje parengta Antikorupcinio mokinių 

ugdymo programa 2018–2019 m. m. 

Vadovaujantis šia programa ir Ugdymo planu 2018–2019 m. m. vykdomas pradinio ugdymo 

programos mokinių antikorupcinis švietimas, siekiama puoselėti mokinių dorines nuostatas, ugdyti 

pilietiškumą, mokinių teisių ir pareigų visuomenei, valstybei sampratą, korupcijos prevencijos 

tikslų įgyvendinimą. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
Programos tikslas – atsižvelgiant į pradinio ugdymo programos mokinių amžių ugdyti 

mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, teisingumo pojūtį, sąžiningumą, asmens teisių ir 

pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų 

įgyvendinimą.  

 

Programos uždaviniai: 

1. Paskatinti mokinius domėtis korupcijos problemomis, mokytis jas suprasti, padėti jas 

spręsti. 

2. Padėti mokiniams ugdytis teisingumo pojūtį, savigarbą, sąžiningumą, asmens teisių ir 

pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą. 

3. Skatinti mokinių ir klasių bendruomenių pilietinį sąmoningumą. 

 

 

III. VEIKLOS FORMOS, BŪDAI, METODAI 

 
Pradinio ugdymo programos mokinių antikorupciniam ugdymui naudojamasi 2005 metų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtinta antikorupcinio ugdymo programa, parengta VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centrui 

bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba bei antikorupcinio ugdymo 

metodine priemone „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“.  

Atsižvelgiant į pradinio ugdymo programos mokinių amžių antikorupcinio ugdymo veiklos 

yra integruojamos į ugdymo procesą ir mokomuosius dalykus. Integravimas vyksta: vedant 

integruotas pamokas, organizuojant akcijas, vykdant projektus, vedant klasių valandėles ir kt. 

Galimos tokios veiklos formos ir metodai: integruotos pamokos, klasės valandėlės, išvykos, 

kūrybinė veikla, socialinės akcijos, pokalbiai, spaudos pranešimų apžvalga ir kt. 
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IV. PLANUOJAMA VEIKLA 
 

Tema 
Veiklos forma, 

būdas 

Planuojamas 

laikas 
Klasė Atsakingas asmuo 

Tarptautinės antikorupcijos 

dienos paminėjimas „Mokėk 

pasakyti - „Ne!“. 

Diskusija ir plakatų 

paroda. 

2018 m. 

gruodis 

Visos 

klasės 

Pradinių klasių 

mokytojai. 

„Kodėl draugaujame? Ar 

galima papirkti draugą?“. 

Pokalbis – diskusija. 

Integruota dorinio 

ugdymo pamoka. 

2018 m. 

spalis 

Visos 

klasės 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Kaip ir ką dovanoti?“. 

Pokalbis – diskusija. 

Integruota dorinio 

ugdymo pamoka. 

2018 m. 

gruodis 

Visos 

klasės 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Tikroji drąsa“. 
Dorinio ugdymo 

pamoka. 

2018 m. 

gruodis 

3a, 3b, 

3d  

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Mes stiprūs, kai vieningi“. Dorinio ugdymo 

pamoka. 

2018 m. 

gruodis 

2b, 2c, 

2d  

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Vaikų teisės... ir pareigos“. 
Pokalbis – diskusija. 

Integruota dorinio 

ugdymo pamoka. 

2019 m. 

balandis 

Visos 

klasės 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Aš neabejingas“. 

Pokalbis – diskusija. 

Integruota dorinio 

ugdymo pamoka. 

2019 m.  

gegužė 

Visos 

klasės 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Tikroji drąsa“. 
Dorinio ugdymo 

pamoka. 

2018 m. 

gruodis 

3a, 3b, 

3d  

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

„Pareigingumas – tai...“. 
Pokalbis klasės 

valandėlės metu. 

2018 m.  

spalis 

1a, 1b, 

1c, 1d  

Pirmų klasių 

mokytojai 

„Kas yra sąžiningumas?“ 
Pokalbis klasės 

valandėlės metu. 

2018 m.  

lapkritis 

1a, 1b, 

1c, 1d  

Pirmų klasių 

mokytojai 

„Kaip padėkoti gydytojui?“ 

Integruota veikla 

pasaulio pažinimo 

pamokos metu 

kalbant apie 

profesijas. 

2018 m.  

lapkritis 

1a, 1b, 

1c, 1d  

Pirmų klasių 

mokytojai 

„Draugui nesiseka mokytis. Ar 

duoti nusirašyti? “ 

Pokalbis klasės 

valandėlės metu. 

2018 m.  

spalis 

2a, 2b, 

2c, 2d  

Antrų klasių 

mokytojai 

„Ką reiškia būti pilietišku?“ 
Pokalbis klasės 

valandėlės metu. 

2019 m.  

vasaris 

2a, 2b, 

2c, 2d  

Antrų klasių 

mokytojai 

„Susipažįstame su 

profesijomis“.  

Integruota veikla 

pasaulio pažinimo 

pamokos metu 

kalbant apie 

profesijas. 

2018 m.  

lapkritis 

2a, 2b, 

2c, 2d  

Antrų klasių 

mokytojai 

„Kaip pasveikinti mokytoją 

profesinės šventės proga?“ 

Pokalbis – diskusija 

klasės valandėlės 

metu. 

2018 m.  

spalis 

3a, 3b, 

3c, 3d 

klasėse  

Trečių klasių 

mokytojai 

„Korupcija – tai...“ 
Pokalbis klasės 

valandėlės metu. 

2018 m.  

lapkritis 

3a, 3b, 

3c, 3d 

klasėse  

Trečių klasių 

mokytojai 

„Ar lengva pasakyti „ne“. 
Pokalbis klasės 

valandėlės metu. 

2019 m.  

vasaris 

3a, 3b, 

3c, 3d 

klasėse  

Trečių klasių 

mokytojai 
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„Klasės seniūno rinkimai. 

Korupcijos galimybės.“ 

Praktinė veikla 

klasės valandėlės 

metu ir pokalbis. 

2018 m.  

rugsėjis 

4a, 4b, 

4c, 4d 

klasėse  

Ketvirtų klasių 

mokytojai 

„Kodėl reikia kovoti su 

korupcija?“ 

Pokalbis – diskusija 

klasės valandėlės 

metu. 

2018 m.  

spalis 

4a, 4b, 

4c, 4d 

klasėse  

Ketvirtų klasių 

mokytojai 

„Koks elgesys yra pilietiškas?“ 

Pokalbis – diskusija 

klasės valandėlės 

metu. 

2018 m.  

lapkritis 

4a, 4b, 

4c, 4d 

klasėse  

Ketvirtų klasių 

mokytojai 

„Kas yra korupcija ir kaip jos 

išvengti?“. 

 

Pokalbis – diskusija 

2018 m.  

lapkritis - 

gruodis 

Visos 

klasės 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                         Danutė Zinkevičienė 
 


