
 

 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vyskupijos 

Katechetikos centro vadovo 

2019-08-22 įsakymu Nr. V1-02 

 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS MOKINIŲ RAŠTO DARBŲ KONKURSO „JAUNO 

KATALIKO VIETA BAŽNYČIOJE”  

 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkurso „Jaunojo kataliko vieta Bažnyčioje“ (toliau – 

Konkurso) organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos nuostatai.  

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

atsiliepti į 2018 m. spalio mėn. vykusio Vyskupų Sinodo jaunimui išvadas. Konkurso vykdytojai –  

tikybos ir lietuvių kalbos mokytojai.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – paskatinti Vilkaviškio vyskupijos mokinius atidžiau įsižiūrėti į savo indėlį 

Bažnyčios gyvenime: „Paklauskime savęs ar esame krikščionys“ (popiežius Pranciškus). 

4.  Uždaviniai:   

4.1.   skatinti mokinius atsiliepti į Vyskupų Sinodo raginimą „dirbti kartu, jaunimas ir pagyvenusieji 

žmonės, vieni kitus išgirsti ir suprasti, ir tokiu būtu surasti tinkamiausius sprendimus mūsų laikų 

problemoms“; 

4.2.   ugdyti gebėjimą atpažinti gyvenimo pasirinkimus, tolinančius nuo Dievo ar atvedančius prie Jo; 

4.3. skatinti vyskupijos jaunimą ieškoti tikėjimo pažinimą gilinančių veiklų; 

4.4. Mokytis išreikšti atsaką į Dievo kvietimą Juo sekti. 

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio vyskupijos bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 (I-IV gimnazijos) 

klasių mokiniai, profesinio rengimo bei Jaunimo mokyklų auklėtiniai.  

 

IV SKYRIUS 

 KONKURSO EIGA 

 

6.  Konkurso pradžia – 2019-11-04, pabaiga – 2020-01-15. 

7. Mokytojas iki 2019-12-16 užregistruoja dalyvausiantį mokinį adresu 
https://forms.gle/RYGMoSXGzZbeCGdBA.  

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

į darbų vertinimą. 

9.  Konkurso dalyviai pagal amžių skirstomi į grupes: 

9.1. 5-8 klasių mokiniai konkursui pateikia laišką Popiežiui Pranciškui. 

9.1.1. Reikalavimai laiškui: 

9.1.1.1. turi būti išlaikyta laiško rašymo forma: kreipinys, laiškas Popiežiui (laiško pradžia, raida, 

laiško pabaiga); 

9.1.1.2. laiško apačioje – turi būti nurodyti kontaktiniai autoriaus duomenys: vardas, pavardė, tel. nr., 

el. pašto adresas, ugdymo įstaigos pavadinimas bei konsultavusio mokytojo pavardė.  

https://forms.gle/RYGMoSXGzZbeCGdBA


 

 

9.2. 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai konkursui pateikia esė „Mano vieta Bažnyčioje“. 

9,2,1. Reikalavimai esė: 

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

Roman šriftas, A4 formatas, intervalas tarp eilučių 1,5;  

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

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

10. Iki 2020-01-15 darbus pristato į VVKC. Darbus pristatyti galima keliais būdais: 

10.1. VVKC elektroniniu paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt; 

10.2. Atspausdintą darbą atsiųsti paštu: Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui, J. Bendoriaus g. 

3, 68309 Marijampolė; 

10.3. Kitu patogiu būdu pristatant spausdintą variantą į Katechetikos centrą. 

11. Rezultatai bus skelbiami 2020-02-10 Katechetikos centro puslapyje http://www.vkpkc.lt. 

 

V SKYRIUS 

 DARBŲ VERTINIMAS 

 

12. Vertinimo kriterijai: 

15.1. originalumas ir autentiškumas, stiliaus savitumas; 

15.2. laiško ir esė reikalavimų laikymasis ir bendrasis raštingumas; 

15.3. kūrybiškumas; 

15.4. temos suvokimo gilumas ir atskleidimas; 

15.5. prasmingų išvadų suformulavimas. 

13. Darbus vertina VVKC sudaryta komisija.  

14. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

 

VI SKYRIUS 

 DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Geriausių darbų apdovanojimai vyks 2020-02-13  Pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3, 

Marijampolė. 

16. Visi laiško ir esė dalyviai apdovanojami Katechetikos centro padėkos raštais. 

17. Pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėtojai visose amžiaus grupėse apdovanojami VVKC 

įsteigtais prizais.  

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

tikslams.  

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

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

___________________ 
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