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ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS  MATULIONIO METAMS LIETUVOJE PAMINĖTI 

SKIRTO ESĖ KONKURSO “LAISVĖ IR AUKA” 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS 

 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams Lietuvoje paminėti skirti nuostatai (toliau - Nuostatai) 

reglamentuoja esė konkurso „Laisvė ir auka“ (toliau – Konkursas) organizavimo, vykdymo ir 

vertinimo tvarką.  

2. Esė suvokiama kaip lengvai skaitomas, nedidelės apimties, struktūriškas, argumentuotas, 

samprotaujamojo pobūdžio ir nuoseklus rašto darbas, kuriam būdingas kompozicijos ir stiliaus 

laisvumas, subjektyvus požiūris į aptariamus reiškinius, problemas. 

3. Konkursą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras (toliau - VVKC), siekdamas 

atsiliepti į Lietuvos Vyskupų Konferencijos kvietimą paminėti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus 

Matulionio metus. 

4. Konkurso vykdytojai –  tikybos ir lietuvių kalbos mokytojai.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – prasmingai paminėti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje. 

6.  Uždaviniai:   

6.1. Skatinti geriau pažinti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir veiklą. 

6.2. Ugdyti gebėjimą aktualiai pažvelgti į kančios, pasiaukojimo ir laisvės santykį šiuolaikinėje 

visuomenėje.  

6.3. Skatinti vyskupijos jaunimą ieškoti tikėjimą liudijančių autoritetų. 

6.4. Atskleisti svarbiausius dalykus, kuriuos Dievas nori mums perteikti per Teofiliaus Matulionio 

asmenybę – ištikimybę Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir rūpinimąsi tikėjimo 

skleidimu – misijomis. 

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio vyskupijos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) 

klasių mokiniai, profesinio rengimo bei Jaunimo mokyklų auklėtiniai.  

 

IV SKYRIUS 

 KONKURSO EIGA 

 

8.  Konkurso pradžia – 2017-04-05, pabaiga – 2017-11-20. 

9. Mokytojas iki 2016-05-05 užregistruoja dalyvausiantį mokinį adresu 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehYOLwJkLXxZpgcSQQxqma9MHdkFVV_NnOgjsq4SHMjpd6Sg/vi
ewform?usp=send_form 

10. Veikla vyksta tikybos mokytojams bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytojais, juos 

įtraukiant į veiklos darbų vertinimą. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehYOLwJkLXxZpgcSQQxqma9MHdkFVV_NnOgjsq4SHMjpd6Sg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehYOLwJkLXxZpgcSQQxqma9MHdkFVV_NnOgjsq4SHMjpd6Sg/viewform?usp=send_form


 

 

11.  Mokiniai esė rašo remdamiesi: 

11.1. internetinėje svetainėje esančia medžiaga „Kryžiaus kelio apmąstymai pagal Teofiliaus 

Matulionio gyvenimą“, prieiga adresu: http://www.teofilius.lt/medziaga/kryziaus-

kelias#.WNz96eS1ucw.  

11.2. jei pageidauja – ir kita internetinėje svetainėje http://www.teofilius.lt/ esančia medžiaga: 

straipsniais ar video. 

12. Reikalavimai esė: 

12.1. esė apimtis – 2-4 puslapiai, kompiuterinio raštingumo reikalavimai: 12 pt  Times New Roman 

šriftas, A4 formatas, intervalas tarp eilučių 1,5.  

12.2. pavadinimą autorius gali suformuluoti ir pats. 

12.3. tituliniame puslapyje nurodoma: mokyklos pavadinimas, darbą atlikusio mokinio vardas, 

pavardė, klasė bei darbui vadovavusio(ių) mokytojo(ų) vardas, pavardė, dėstomas dalykas. 

13. Iki 2017-11-01 darbus pristato į VVKC. Darbus pristatyti galima keliais būdais: 

13.1. VVKC elektroniniu paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt (turi būti išsaugota PDF formatu); 

13.2. atspausdintą darbą atsiųsti paštu: Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui, J. Bendoriaus g. 

3, 68309 Marijampolė; 

13.3. kitu patogiu būdu pristatant spausdintą variantą į Katechetikos centrą. 

14. Rezultatai bus skelbiami 2017-11-20 Katechetikos centro puslapyje http://www.vkpkc.lt. 

 

V SKYRIUS 

 DARBŲ VERTINIMAS 

 

15. Vertinimo kriterijai: 

15.1. originalumas ir autentiškumas, stiliaus savitumas; 

15.2. esė reikalavimų laikymasis ir bendrasis raštingumas; 

15.3. kūrybiškumas, gebėjimas kritiškai vertinti ir mąstyti; 

15.4. temos suvokimo gilumas ir atskleidimas; 

15.5. prasmingų išvadų suformulavimas. 

16. Darbus vertina VVKC sudaryta komisija.  

17. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

 

VI SKYRIUS 

 DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

18. Geriausių darbų apdovanojimai vyks 2017-11-24  Pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3, 

Marijampolė. 

19. Visi esė rašinio dalyviai apdovanojami Katechetikos centro padėkos raštais. 

20. Pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėtojai apdovanojami VVKC įsteigtais prizais.  

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę pateiktus darbus publikuoti arba naudoti mokymo 

tikslams.  

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

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

___________________ 
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