
 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vyskupijos 

Katechetikos centro vadovo 

2017-03- įsakymu 

                                                                         Nr.V1-02 

 

ARKIVYSKUPO TEOFILIO MATULIONIO METAMS SKIRTO  

ISTORINIŲ–KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„PAŠAUKIMAS BŪTI KUNIGU STIPRESNIS UŽ SOVIETINES TIKĖJIMO 

UŽTVARAS“ 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirto istorinių-kūrybinių darbų konkurso 

„PAŠAUKIMAS BŪTI KUNIGU STIPRESNIS UŽ SOVIETINES TIKĖJIMO UŽTVARAS“ (toliau 

– Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, mokinių darbų 

rengimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras (toliau - VVKC) 

bendradarbiaudamas su  dekanatų tikybos mokytojų metodinėmis grupėmis.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirto istorinių-kūrybinių darbų Konkurso tikslai: 

3.1. Skatinti mokinius domėtis savo Bažnyčios istorija; 

3.2. Ugdyti(s) asmenybę, remiantis kunigų, parodžiusių ištikimybę savo pašaukimui Bažnyčios 

persekiojimo laikotarpiu, pavyzdžiais; 

3.3. Ugdyti(s) krikščioniškąsias vertybes; 

3.4. Ugdyti kūrybiškumą; 

3.5. Lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti, priimti sprendimus, juos įgyvendinti; 

3.6. Ugdyti įvairių vyskupijos ugdymo įstaigų mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. ( ) 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Konkurso dalyviai - Vilkaviškio vyskupijos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokiniai. 

Darbus gali atlikti pavieniai mokiniai arba grupėse po 3-5 mokinius iš tos pačios ar skirtingų 

ugdymo įstaigos klasių; 

5. Konkurso dalyvių registracija vykdoma iki 2017 m. balandžio 24 d. elektroniniu būdu, 

nurodant mokyklos pavadinimą, mokinio vardą ir pavardę (jei grupė – mokinių skaičių), 

klasę (arba klases), mokinį/mokinius kuruojančio mokytojo vardą ir pavardę, parapijos 

pavadinimą.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6.  Istorinio – kūrybinio darbo Konkurso pradžia – 2017-04-03, pabaiga – 2017-10-13. 

7. Mokytojas iki 2017-04-24 užregistruoja dalyvausiančią mokyklą pagal 5 punkto reikalavimus 

(žr. aukščiau) 

8. Istorinis-kūrybinis darbas atliekamas tikybos mokytojams bendradarbiaujant su istorijos ir IT 

mokytojais, juos įtraukiant į darbų vertinimą. 



 

 

8.1.  Mokiniai susipažįsta su vyskupais, kunigais ar kunigų grupėmis, kurie gyveno ir dirbo 

sovietiniu laikotarpiu, išsiaiškina, kokias tikėjimo užtvaras statė sovietų valdžia, kaip ji trukdė 

kunigams atlikti pagal pašaukimą prisiimtas pareigas. Pasirenka vieną persekiojimo laikotarpiu dirbusį 

vyskupą, kunigą ar kunigų grupę ir renka, kaupia medžiagą apie jų darbą sovietmečiu.  Darbo 

privalumas – interviu su aprašomu asmeniu. Sukaupta informacija talpinama į 8-13 skaidrių 

(PowerPoint programa);  

8.2. Pirmoje arba paskutinėje skaidrėje nurodoma:  

8.2.1. Mokyklos, kurios mokiniai ruošė pristatymą, pavadinimas; 

8.2.2. Darbą atlikusių mokinių vardai, pavardės, klasės; 

8.2.3. Darbui vadovavusio(ių) mokytojo(ų) vardas, pavardė, dėstomas dalykas. 

8.3. Iki 2017-09-22 darbus pristato į VVKC. Darbus (elektoriniu variantu) pristatyti galima 

keliais būdais: 

8.3.1 El. paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt; 

8.3.2 Adresu Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui, J. Bendoriaus g. 3, 68309 

Marijampolė; 

8.3.3 Perduoti kitu patogiu būdu. 

9.   Darbai bus skelbiami VVKC socialinėje paskyroje Facebook. 

10. Rezultatai bus skelbiami 2017-10-06 Katechetikos centro puslapyje http://www.vkpkc.lt.  

 

V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

11. Mokinių darbus vertina VVKC sudaryta komisija. 

12. Konkurso dalyvių darbai pateikiami 2017-09-25 vertinimo komisijos nariams, kurie darbus 

vertina 1-10 balų. 

13. Atskirai vertinami pavienių mokinių ir mokinių grupių darbai. 

14. Konkursui pateikti darbai vertinami vadovaujantis šiais kriterijais: 

14.1. Darbų aktualumas parapijai ir vyskupijai; 

14.2. Atskleista konkurso tema „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo 

užtvaras“; 

14.3. Išradingumo ir kūrybiškumo atskleidimas pateiktuose darbuose; 

14.4. Darbų kokybė; 

14.5. Bendradarbiavimas atliekant užduotis. 

15. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

 

VI SKYRIUS  

APDOVANOJIMAS 

 

16. Visi istorinių–kūrybinių darbų konkurso „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines 

tikėjimo užtvaras“ dalyviai apdovanojami Katechetikos centro padėkos raštais. 

17. Pavienių mokinių ir mokinių grupių pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėtojai 

kviečiami į baigiamąjį darbų pristatymą Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre ir apdovanojami 

VVKC įsteigtais prizais. 

  

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOJSIOS NUOSTATOS 

  

18. Nuostatai ir visa informacija, susijusi su Konkursu, skelbiama Vilkaviškio vyskupijos 

Katechetikos centro tinklapyje http://vkpkc.lt/. 

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkursui pateiktus darbus publikuoti arba naudoti 

mokymo tikslams.  

20. Papildomą informaciją apie Konkursą teikia VVKC metodininkės Rima Malavickienė ir 

Vilma Balandienė, tel. 37067189714; el. p. katechetikos.c.@vk.lcn.lt.  

___________________ 
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