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BENDRADARBIAVIMO KONCEPCIJA 

  

 

„Skaidrumo akademija“ mokytojams – tikslinė programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių 

mokyklų mokytojai bei kitų sričių profesionalai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio 

sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika.  

 

Mokytojams, kurie nori diegti antikorupcinio sąmoningumo ugdymą savo pamokose ar popamokinėje veikloje, 

suteikiamos reikalingos žinios ir metodinė pagalba planuojant antikorupcinio sąmoningumo veiklas, parenkant ir 

taikant tinkamas priemones ir metodus. Programą sudaro ciklai, iš kurių kiekvienas trunka vienus mokslo metus. 

Kiekvieno ciklo pabaigoje programos dalyviai gali įsivertinti pasiektą pažangą. 

 

Dalyvavimo formos: 

1) Mentoriai – bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai, kitų sričių atstovai, kurie turi specialiųjų 

žinių ir kompetencijų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje ir įgyvendindami programą 

konsultuoja priskirtą dalyvį, teikia individualią metodinę pagalbą, rekomendacijas dėl antikorupcinio 

sąmoningumo diegimo ugdymo procese (veiksmų ar priemonių plano arba programos parengimo, jų 

įgyvendinimo, įsivertinimo).  

 

2) Dalyviai – bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai, kurie nori gilinti žinias ir tobulinti 

gebėjimus antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, juos pritaikyti ugdymo procese, dirbdami kartu 

su paskirtu mentoriumi.  

 

3) Koordinatoriai – Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai, mokslininkai, antikorupcinio sąmoningumo 

ugdymo ekspertai, skaidrumą puoselėjančių organizacijų atstovai programos įgyvendinimo laikotarpiu 

teikia metodinę pagalbą dalyviams ir mentoriams, organizuoja įvairias viešas „Skaidrumo akademijos“ 

veiklas, kuriose gali dalyvauti visi bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai.  

 

4) Bičiuliai – bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, kurie išreiškė norą dalyvauti bendrose programos 

veiklose, konsultacijose, mokymuose, pasidalinti savo gerąja praktika vykdydami mokinių antikorupcinio 

sąmoningumo ugdymą. 

 

5) Nariai – visi programos veiklose dalyvaujantys asmenys (mentoriai, dalyviai, koordinatoriai, bičiuliai). 

 

Programa siekiama bendradarbiauti su dalyvaujančių mokyklų:  

1) administracijos atstovais – strateginis palaikymas, išteklių skyrimas, komunikavimas apie 

antikorupcinio sąmoningumo ugdymo svarbą; 
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2) asmenimis, atsakingais už antikorupcinę aplinką įstaigoje – susitarimai dėl veiklų ir jų vykdymo 

ugdymo įstaigoje, kitų įstaigos darbuotojų į(si)traukimas. 

Dalyvavimas bendrose veiklose grindžiamas savanorišku įsitraukimu.  

Bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai, norintys tapti „Skaidrumo akademijos“ mokytojams nariais, 

užpildydami anketą nurodo savo lūkesčius ir galimybes. 

 

PROGRAMOS VEIKLOS 

 

 

„Skaidrumo akademijos“ mokytojams programos organizatoriai nuolat teikia metodinę pagalbą, siekia užtikrinti 

keitimąsi gerąja praktika planuojant ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo ugdymo veiklas bendrojo ugdymo 

ir profesinėse mokyklose. 

 

„Skaidrumo akademijos“ mokytojams programos veikla vykdoma: 

1) mentoriams teikiant individualią metodinę pagalbą projekto dalyviams; 

 

2) organizuojant viešas mokytojų bendruomenei skirtas veiklas ir siekiant pritraukti kuo daugiau 

besidominčių šia tema mokytojų, kitų sričių atstovų, norinčių pagilinti žinias ir tobulinti įgūdžius 

mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje arba pasidalinti su kitais savo gerąja praktika.  

Įgyvendinant „Skaidrumo akademijos“ programą mokytojams bendradarbiaujama per įvairius susitikimus ir 

renginius:  

STRATEGINIAI SUSITIKIMAI 

Programos vykdymo pradžioje ir pabaigoje, taip pat pasiekus tam tikrų tarpinių rezultatų rengiami koordinatorių, 

mentorių, dalyvių ir prireikus mokyklos atstovų susitikimai ir kartu aptariami projekto tikslai, uždaviniai, 

iššūkiai ir pasiekimai. 
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DARBO SUSITIKIMAI 

Rekomenduojama, kad „Skaidrumo akademijos“ mokytojams programos mentorius ir dalyvis periodiškai (pvz., 

kas dvi savaitės, kiekvieną mėnesį) organizuotų 30–45 min. susitikimus. Susitikimų tikslai: 

✓ nustatyti ateities planus, įvertinti pažangą ir spręsti iškilusius klausimus; 

✓ perteikti gerąją praktiką ir ekspertines žinias, kurios dalyviui padėtų įgyvendinti antikorupcinio 

sąmoningumo ugdymo programoje ir (ar) veiksmų plane numatytas priemones;  

✓ rekomenduoti, aptarti tinkamiausius metodus įgyvendinant antikorupcinio sąmoningumo ugdymo 

veiklas; 

✓ prireikus kreiptis metodinės ar kitos pagalbos į koordinatorius. 

Kitos rekomendacijos dėl dalyvių ir mentorių bendravimo bei bendradarbiavimo pateikiamos „Skaidrumo 

akademijos“ mokytojams programos mentorių ir dalyvių atmintinėje“. 

VIEŠOS VEIKLOS IR RENGINIAI 

Vykdydami Programą koordinatoriai periodiškai organizuoja įvairias viešas veiklas, skirtas projekto nariams ir 

mokytojų bendruomenei: 

✓ nuotolinius seminarus mokytojams apie korupcijos reiškinį, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo veiklų 

planavimą ir organizavimą mokyklose ir pan.; 

✓ praktines galimų mokymo metodų, skirtų antikorupciniam ugdymui, taikymo dirbtuves; 

✓ susitikimus su įvairiais asmenimis, galinčiais pasidalinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymo gerąja 

praktika; 

✓ įvairių antikorupcinių renginių jaunimui pristatymus ir t. t. 

 

 

 

 

 

 

 

 


