PATVIRTINTA
Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-394

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
SKRAJUČIŲ ANTIKORUPCIJOS TEMA KONKURSO-KŪRYBINĖS INICIATYVOS
„MANO DORA, NEKORUMPUOTA LIETUVA“,
SKIRTO TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAMINĖTI,
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Konkurso-kūrybinės iniciatyvos „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“ (toliau –

iniciatyvos) nuostatai reglamentuoja iniciatyvos tikslus ir uždavinius, organizavimo, apdovanojimo
tvarką.
2.

Iniciatyvos organizatoriai – Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno miesto

bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė.
3.

Partneriai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba.
II SKYRIUS
INICIATYVOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – ugdyti mokinių antikorupcines nuostatas, nepakantumą korupcijai, skatinti
domėtis korupcijos prevencija.
5. Uždaviniai:


Skatinti aktyviai domėtis savo valstybės situacija, ateities pokyčių galimybėmis.



Plėtoti mokinių supratimą apie korupcijos sukeliamas problemas, ugdyti

sąmoningumą, skatinti pilietinę, nepakančią korupcijai poziciją.


Ugdyti mokinių gebėjimus kūrybiškai išreikšti savo ateities viziją, siekį gyventi

nekorumpuotoje valstybėje.
III SKYRIUS
DALYVIAI
6.

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–4, 5–8 klasių mokiniai ir mokytojai,

parengę skrajutes antikorupcijos tema.
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IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
7.

Iniciatyva vykdoma socialinio tinklo Facebook grupėje. Norint pateikti darbus,

reikia turėti Facebook paskyrą.
8.

Laikantis saugumo internete reglamento grupė „Antikorupcinės skrajutės 2021“ yra

randama paieškoje, tačiau joje skelbti darbus gali tik grupės nariai. Kvietimą į grupę gaus tik
iniciatyvoje užsiregistravę asmenys.
9.

Kūrybinius darbus galėsite pateikti užpildę registracijos formą, paprašę Jus

prijungti prie grupės ir gavę grupės administratoriaus patvirtinimą, kad esate priimtas (-a) į
šią grupę.
10. Dalyviai paruošia po vieną skrajutę. Mokykla pateikia ne daugiau kaip penkis
darbus.

Mokytojai

mokinių

darbus

publikuoja

Facebook

socialiniame

tinkle,

grupėje

„Antikorupcinės skrajutės 2021“.
11. Vieną darbą rengia vienas mokinys – tai individualus darbas.
12. Grupės nario statuso patvirtinimą gausite tik užsiregistravę el. formoje
https://forms.gle/9mqf4fuzRQBQgLaG7 El. paštu gausite nuorodą į iniciatyvos grupę, paspaudę ją
ir išsiuntę prašymą Facebook’e tapti grupės nariu. Registracijos duomenys bus naudojami
komunikacijai ir grupės narių identifikavimui. Įsitikinkite, kad pateikėte duomenis apie save be
klaidų.
13. Darbus reikia įkelti iki gruodžio 6 dienos 17.00 valandos.
14. Gruodžio 8–9 dienos skiriamos darbų apžiūrai, vertinimui. Gruodžio 9 d. skelbiami
laimėtojai.
15. Kūrybinio

darbo

specifikacija.

Iniciatyvos

dalyviai

sukurs

skrajutes

antikorupcijos tema „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, kurių tikslas – kūrybiškai išreikšti savo
ateities viziją, siekį gyventi nekorumpuotoje valstybėje. Skrajutės turi atspindėti nepakantumą
korupcijai, skatinti sąžiningą, atsakingą ir skaidrų elgesį. Skrajutės matmenys turi būti ne mažesni
nei 14,8x21 cm (A5 formatas). Skrajutė gali būti sukurta pasitelkus įvairią techniką (tapyba,
akvarelė, karpiniai, grafika ir pan., išskyrus informacines technologijas).
16. Reikalavimai darbo publikacijai grupėje. Skrajutė pateikiama skaitmeniniu
formatu (.pdf, .jpeg, .png). Darbus gali įkelti tik mokytojas. Jo profilio informacijoje ir
registracijos formoje

turi sutapti vardas, pavardė. Žinutės laukelyje rašoma mokykla, klasė,

autoriaus vardas (-ai), pavardė (-ės). Žemiau matote paskelbto darbo pavyzdį.
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V SKYRIUS
VERTINIMO GRUPĖ
17. Vertinimo grupės pirmininkė – Edita Vainienė, Kauno Aleksandro Puškino
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja;
Nariai:
Kristina Pušnovienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja,
Daina Paštuolienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė,
Rita Morkūnienė, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja,
Olivijus Spitrys, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotojas,
Gintautas Rimkevičius, Kauno „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas.
VI SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
18. Iniciatyvos 1–4, 5–8 klasių pogrupių 1–3 vietos laimėtojams bus įteiktos
organizatorių atminimo dovanėlės ir diplomai. Mokytojams bus išduota pažyma apie dalyvavimą
šioje iniciatyvoje.

4
PASTABA. Iniciatyvos organizatoriai pasilieka teisę:
– šalinti iš grupės mokytojus ir viešai pranešti apie etikos viešojoje erdvėje nesilaikymą
už asmens orumą žeidžiančius, kitą asmenį žeminančius komentarus, nesantaikos kurstymą,
netinkamą turinį nepilnamečiams, kitų autorių sukurtų darbų panaudojimą;
– neišduoti pažymų, jei paskelbusio darbą mokytojo profilyje nurodyta kitokia
informacija, nei registracijos formoje arba darbą paskelbęs dalyvis prieš tai neužsiregistravo.
– viešinti iniciatyvos tikslus, dalyvių vardus, pavardes, dalyvių darbus pasirinktuose
žiniasklaidos šaltiniuose.
Kontaktiniai asmenys:
Kristina

Pušnovienė,

kristinapnvn2@gmail.com,

Kauno

Gedimino

sporto

ir

sveikatinimo gimnazija;
Edita Vainienė, editavaina@gmail.com, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Dalyvavimas iniciatyvoje reiškia dalyvio sutikimą su visomis iniciatyvos
sąlygomis ir šiais nuostatais.

___________________

