
 
 

„Skaidrumo vėliavų“ iniciatyvos taisyklės 

1. Siūlomas laikas vėliavos kūrimui su moksleiviais –  viena pamoka (45 min.);  
2. Rekomenduojamas moksleivių amžius – apribojimų nėra, vėliavas gali kurti tiek pradinių klasių 

moksleiviai, tiek gimnazistai;  
3. Rekomenduojamos priemonės - galite naudoti bet kokią medžiagą, bet užtektų paprasto A4 formato 

lapo. Galimos piešimo priemonės: pieštukai, guašas, akvarelė, kreidelės ir t.t.; 
4. Auditorija - siūlome skaidrumo vėliavų kūrimą surengti visoje mokykloje arba su kuo įmanoma 

didesniu moksleivių skaičiumi;  
5. Kviečiame Jūsų mokyklos bendruomenę pasirinkti spalvas, simbolius ir klausimus (žemiau pateikiame 

galimus pavyzdžius). Svarbiausia išlaikyti šią struktūrą: trys klausimai (kiekvienam iš jų priskirtas 
skirtingas simbolis) – trys atsakymai į kiekvieną klausimą (kiekvienam atsakymui priskirta skirtinga 
spalva);  

Siūlomos devynios spalvos: mėlyna, žalia, raudona, oranžinė, geltona, rausva, violetinė, balta, juoda; 
Siūlomi simboliai: šviesa, langas, padidinamasis stiklas; 
Kaip viskas vyks? Kiekvienas moksleivis atsako į tris klausimus (į kiekvieną iš jų galimas tik vienas atsakymo 
variantas) ir šitaip sužino, kokią spalvą ir simbolius naudoti savo vėliavoje.    
  
Klausimas nr. 1: Kas man yra skaidrumas mokykloje? | Simbolis – šviesa  
Galimi atsakymai:  
Kai man aišku, kas ir kaip vyksta mokykloje | Atsakymo spalva: oranžinė 
Kai žinau, kad į moksleivių iškeltus klausimus yra aiškiai atsakoma | Atsakymo spalva: geltona 
Kai matau, kad mokykloje visiems galioja tos pačios taisyklės | Atsakymo spalva: raudona 

  
Klausimas nr. 2: Aš manau, kad galiu skatinti sąžiningą elgesį savo klasėje: | Simbolis - langas  
Galimi atsakymai: 
Rodydamas(-a) gerą pavyzdį kitiems | Atsakymo spalva - violetinė 
Atkreipdamas(-a) dėmesį į nesąžiningą bendraklasių elgesį | Atsakymo spalva – rausva 
Inicijuodamas(-a) įvairius renginius | Atsakymo spalva: žalia  

  
Klausimas nr. 3: Jeigu nesąžiningumas būtų animacinis piktadarys, kas tai būtų? | Simbolis – padidinamasis 
stiklas 
Galimi atsakymai:  
Dartas Veideris („Žvaigždžių karai“) – blogietis | Atsakymo spalva – balta 
Grafas Drakula („Drakula“) – žmogėdra | Atsakymo spalva - juoda 
Kruela De Vil („Šimtas vienas dalmatinas“) – manipuliatorius | Atsakymo spalva - mėlyna  

6. Kai moksleiviai sukurs savo vėliavą, svarbu, kad kiekvienas iš jų trumpai papasakotų, kodėl pasirinko 
būtent tokius atsakymus, ką jam / jai tai reiškia;  

7. Kviečiame vėliavas pakabinti mokykloje gerai matomoje vietoje. Tai gali atrodyti taip @ 
https://goo.gl/FU57de. 

8. Apdovanojimai: kviečiame su moksleiviais pasitarti, išrinkti gražiausias vėliavas ir mums jas atsiųsti iki 
š.m. gruodžio 17 d. el. paštu ieva@transparency.lt. Visos iniciatyvoje dalyvavusios mokyklos bus 
apdovanotos „Skaidrumo vėliavų“ iniciatyvos diplomais, o į vieną mokyklą atvyksime surengti 
užsiėmimo su moksleiviais 2019 m. pradžioje. 

Prašome mus apie savo dalyvavimą iniciatyvoje informuoti el. paštu ieva@transparency.lt arba telefonu 
+370 5 212 69 51. 
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