
KAUNO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS  

 

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANAS 2022 M.  

I SKYRIUS  

TIKSLAS  

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (toliau - Centras) planuoja ir įgyvendina 

korupcijos prevencijos priemones, kuriomis siekiama didinti mokinių ir darbuotojų antikorupcinį 

sąmoningumą, kurti Centre korupcijai atsparią aplinką.  

Tikslas - ugdyti žmonių vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti 

 jų  pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.  
 

II SKYRIUS  

UŽDAVINIAI  
 

 Pagrindiniai korupcijos prevencijos Centre uždaviniai yra šie: 

1) kurti korupcijai atsparią aplinką;  

2) didinti antikorupcinį sąmoningumą; 

3) užtikrinti aktyvų visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją; 

4) skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą. 
  

 III SKYRIUS  

DIDAKTINĖS NUOSTATOS  
 

Šis planas yra sudedamoji ugdymo turinio dalis. Bendrąją prevenciją vykdo Centro dalykų 

mokytojai, klasių vadovai, grupių auklėtojai, integruodami temas į mokomuosius dalykus, klasių 

valandėles bei popamokinius užsiėmimus. Programa integruojama į 9 ir 10 klasių lietuvių k., istorijos, 

ekonomikos, dorinio ugdymo dalykų pamokas, organizuojamus renginius.  

Ugdant mokinių antikorupcinį sąmoningumą, skiriamas dėmesys tokioms temoms: 

1) supažindinimas su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 
2) supažindinimas su kovos su korupcija galimybėmis; 
3) mokinių pilietinės savimonės ugdymas; 
4) supažindinimas su žmogaus ir piliečio laisves, teises ir pareigas įtvirtinančiais 

dokumentais. 
IV SKYRIUS  

SIEKIAMAS REZULTATAS   
 

Mokinys, turintis žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės 

saugumui, nesitaikstantis su korupcijos apraiškomis, gebantis ir siekiantis jas šalinti.  

Klausos negalią turintys mokiniai, pagal savo galimybes, gebės:  

 suvokti korupcijos reiškinį;  
 gerbti demokratines vertybes ir principus, stengtis įgyvendinti juos savo gyvenime;  
 suprasti, kaip asmuo gali kovoti su korupcija visuomenėje.  

 

 

PATVIRTINTA      

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro direktoriaus    

2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V1-28 

 



 Nr.  Veiklos turinys  Data  Dalyviai  Atsakingas  

1.   Korupcijos  prevencijos temų 

integracija į lietuvių kalbos ir 

istorijos dalyko pamokas. 

Pagrindinės temos: Kas sukelia 

korupciją? Korupcija ir jos 

pasekmės. Korupcija istorijoje.  

2022 m. 

(pagal dalyko 

trumpalaikius 

planus)  

5-10 klasių 

mokiniai  

Istorijos ir lietuvių kalbos 

mokytojai  

  

  

2.  Integracija į mokomuosius 

dalykus, klasės valandėles, 

popamokinį ugdymą.  

Siūlomos temos:  

- kas yra korupcija, korupcijos 

sąvoka;  

- korupcijos formos;  

- Biblija apie korupciją;  

- korupcijos priežastys;  

- esminiai korupcijos bruožai;  

- korupcija ir kova su ja;  

- visuomenės vaidmuo kovoje su 

korupcija, kontrabandinių rūkalų 

ir svaigalų vartojimas; -

argumentai „už“ ir 

„prieš“ korupciją.  

2022 m.  1-10 kl. mokiniai  Pradinių klasių mokytojai, 

klasių vadovai, dorinio 

ugdymo,  lietuvių kalbos, 

ekonomikos mokytojai.  

3.   Nuotolinės vaizdo pamokos 

www.stt.lt antikorupcinė švietimo 

sistema 

www.skaidrumozenklelis.lt 

esančių filmukų stebėjimas ir 

aptarimas 

2022-04   5-10 kl. mokiniai  Socialinė pedagogė Rasa 

Vilimienė, 

auklėtojai  

4.   Plakato konkursas 

 „Korupcijai – ne“;   

2022-11  5-10 kl. mokiniai  Dailės mokytojas  

Paulius Jurjonas 

Auklėtojai  

5.  Antikorupcinė savaitė:  

klasės valandėlės „Korupcija. Kas 

tai?“   

2022-12  5-10 klasių 

mokiniai  

 Klasių vadovai  

 Auklėtojai  

6.  Dalyvavimas miesto mokiniams 

renginiuose skirtuose tarptautinei 

antikorupcijos dienai  

2022-12  5-10 kl. mokiniai  Socialinė pedagogė  

Rasa Vilimienė  

(pagal galimybes) 

8.  Antikorupcinio ugdymo veiklos 

apibendrinimas, pristatymas 

Centro bendruomenei (Mokytojų 

taryboje)  

2022-12    Socialinė pedagogė Rasa 

Vilimienė  

 

Planą parengė  

Atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą                                        Rasa Vilimienė  

 

http://www.stt.lt/
http://www.skaidrumozenklelis.lt/

