PATVIRTINTA
Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-104

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS
ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PROGRAMA
2018-2019 M. M.

Programa parengta vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio
mėn. 30 d. sprendimu Nr. B-TS-460 patvirtinta „Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 m.
korupcijos prevencijos programa“ ir mokyklos bendruomenės iškeltais tikslais ir uždaviniais.
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

MOKYKLOS UŽDAVINYS: Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas.
Antikorupcinio ugdymo tikslas:
ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių pilietinei
pozicijai korupcijos atžvilgiu.
Antikorupcinio ugdymo uždaviniai:
1. Supažindinti su korupcijos reiškiniu.
2. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.
3. Pademonstruoti kovos su korupcija galimybes.
4.Ugdyti vertybines nuostatas.
5.Plėtoti gebėjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją; kritiškai mąstyti ir spręsti
problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, tvarkyti laiko, finansinius ir kitus išteklius;
veikti kūrybiškai, iniciatyviai, prasmingai ir savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti nesutarimus ir konfliktus; dalyvauti mokyklos,
vietos bendruomenės, visuomenės gyvenime.
Siekiamas rezultatas – asmens, turinčio žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei
ir valstybės saugumui, nesitaikstančio su korupcijos apraiškomis, gebančio ir siekiančio jas šalinti,
ugdymas.
II.

PRIEMONIŲ PLANAS

Ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių
pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.
Eil. Nr.
1.

Renginiai
Bendradarbiauti su Vilkaviškio

Vykdymo laikas
2018/2019 m. m.

Atsakingi
Direktorė

2.

3.

rajono savivaldybės antikorupcijos
komisija.
Integruoti antikorupcinio švietimo
temas į dorinio ugdymo, pilietinio
ugdymo kursus, bei klasių vadovų
veiklą.
5-10 klasėse nagrinėti šias temas:

D.Juškauskienė
2018/2019 m. m.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
R.Mikulevičienė

2018/2019 m. m.

Dorinio, pilietinio
ugdymo mokytojai,
klasių vadovai.

2018-12-10

R.Mikulevičienė
Klasių vadovai,
dorinio, pilietinio
ugdymo mokytojai.

*Kas mūsų visuomenėje kontroliuoja
moralines normas?
*Kas yra geras/blogas draugas?
* Vaikų teisės.
* Kur kreiptis, norint gauti patarimą
ar pagalbą.
* Kas yra nelegalu ir kodėl.
* Kova su bejėgiškumu, pykčiu,
agresija.
* Fizinis ir psichologinis smurtas.

4.

5.
6.
7.

8.

Tarptautinės antikorupcijos dienos
paminėjimas:
*klasių valandėlės „Korupcija- kas
tai?“
*dorinio ir pilietinio ugdymo
pamokos kurti planus, kaip kovoti su
korupcija.
*5-8 klasių mokinių tarpe atlikti
tyrimą „Ar mes nusirašinėjame?“
*vaizdinės medžiagos skelbimas
pirmame aukšte.
Tyrimai mokykloje apie mokinių
saugumą.
Užtikrinti tinkamą standartizuotų
testų, PUP vykdymą.
Mokyklos bendruomenę supažindinti
su mokyklos veikla.
Mokyklos internetinėje svetainėje
skelbti įvairias ataskaitas.

Dorinio ir pilietinio
ugdymo mokytojai.
R.Mikulevičienė

2018/2019 m. m.
2018/2019 m. m.
2018/2019 m. m.

2018/2019 m. m.

R.Mikulevičienė
Socialinės pedagogės
Direktorė
D.Juškauskienė
Direktorė
D.Juškauskienė,
R.Mikulevičienė
Direktorė
D.Juškauskienė,
buhalterė
I.Simonaitienė,
pavaduotojos
ugdymui.

