
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo ir inovacijų centro direktoriaus 

 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-408 

 

 

KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ 

ANTIKORUPCINIO PROTMŪŠIO, SKIRTO TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS 

DIENAI PAMINĖTI, NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Antikorupcinio protmūšio, skirto Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, (toliau 

– Protmūšio) nuostatai reglamentuoja protmūšio tikslus ir uždavinius, organizavimo, apdovanojimo 

tvarką. 

2. Protmūšio organizatoriai – Kauno švietimo ir inovacijų centras, Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė. 

3. Partneriai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba. 

 

II SKYRIUS 

PROTMŪŠIO 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. 

 Tobulinti IKT naudojimo įgūdžius, skatinti bendradarbiavimą bei gebėjimą dirbti 

komandoje. 

 Mokyti mokinius argumentuotai reikšti savo nuomonę bei logiškai ją pagrįsti. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų I–IV gimnazijos (9–12) klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS  

VIETA, LAIKAS 

 

7. Protmūšis vyks 2021 m. gruodžio 9 d. 15.00 val. virtualioje Zoom Meeting 

aplinkoje, užduotys Kahoot programoje. 
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8. Mokytojai registruoja mokinius (kiekvieno mokinio nurodydami kontaktinį el. paštą 

ir telefoną) iki 2021 m. gruodžio 7 d. užpildydami el. formą https://forms.gle/5hxoy2FQtEkfqSZ58 

((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtO2krEkAOiJgw3hWqzvp4XN21Yt9I2kRvPeig1g

y8CzNOXg/viewform)) 

 

V SKYRIUS 

PROTMŪŠIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Protmūšyje dalyvauja pirmi mokytojų užregistruoti 50 dalyvių – I–IV gimnazijos 

(9–12) klasių mokiniai. Mokyklą atstovauti gali trys mokiniai. Mokiniai dalyvauja individualiai, 

kiekvienas prie atskiro įrenginio, ne kaip komanda.  

10. Konkurso užduotims būtinas mokinių gebėjimas naudotis IKT. Privaloma sąlyga 

– turėti mobilųjį telefoną ir kompiuterį su interneto ryšiu. Į renginį jungtis ne vėliau 15 min. iki 

renginio pradžios per kompiuterį Zoom Meeting programoje. Kahoot žaidimui turėti mobilųjį 

telefoną. Registruojantis Zoom aplinkoje BŪTINA nurodyti pilną vardą ir pavardę identifikacijai. 

11. Konkurso užduočių tema – korupcijos sąvoka, korupcijos formos, korupcijos 

prevencija. 

12. Protmūšis prasidės įvadine paskaita apie korupciją, kurią ves Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 

Daina Paštuolienė. 

13. Konkurse dalyviams reikės prisistatyti kaip komanda net ir esant prisijungus prie 

atskirų kompiuterių. Bus pateikti 30 klausimų online programoje Kahoot. 

14. Dalyviai pelnys taškus už prisistatymą ir per numatytą laiką teisingai atsakytus 

klausimus. Visi komandos nariai dalyvauja prisistatyme. Į kahoot programą jungsis tik vienas 

komandos dalyvis, o kiti nariai jam galės pagelbėti. Konkursą laimės daugiausiai taškų surinkęs 

konkurso dalyvis. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO GRUPĖ 

 

15. Vertinimo grupės pirmininkė – Edita Vainienė, Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja; 

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;  

https://forms.gle/5hxoy2FQtEkfqSZ58
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtO2krEkAOiJgw3hWqzvp4XN21Yt9I2kRvPeig1gy8CzNOXg/viewform)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtO2krEkAOiJgw3hWqzvp4XN21Yt9I2kRvPeig1gy8CzNOXg/viewform)
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Gintautas Rimkevičius, Kauno „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas. 

 

VII SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

16. Protmūšio laimėtojams – I–III vietoms bus įteiktos organizatorių atminimo 

dovanėlės ir diplomai, visiems dalyviams – padėkos. Mokytojams bus išduota pažyma apie mokinių 

parengimą šiam protmūšiui. 

Kontaktiniai asmenys: 

Valerija Segalovičienė, valerija.segaloviciene@kaunosic.lt, Kauno švietimo ir inovacijų 

centro metodininkė; 

Kristina Pušnovienė, kristinapnvn2@gmail.com, Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija; 

Edita Vainienė, editavaina@gmail.com, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Dalyvavimas protmūšyje reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis 

ir šiais nuostatais. 
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