
 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vyskupijos 

Katechetikos centro vadovo 

2020-10-23 įsakymu Nr. V1-03 

 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS MOKINŲ RAŠTO DARBŲ KONKURSO 

„ŠV. JONAS PAULIUS II – LIETUVOS JAUNIMUI”  

 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkurso „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ 

(toliau – Konkurso) organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos nuostatai.  

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

atsiliepti į 2019 m. gruodžio mėn. Lietuvos respublikos Seimo nutarimą „Dėl 2020 metų 

paskelbimo šventojo Jono Pauliaus II metais“. Konkurso vykdytojai –  tikybos ir lietuvių kalbos 

mokytojai.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – paskatinti Vilkaviškio vyskupijos 5-12 klasių mokinius atidžiau įsižiūrėti į 

šventojo Jono Pauliaus II asmenybę, jo gyvenimo misiją bei santykį su jaunais žmonėmis. 

4. Uždaviniai:   

4.1. skatinti mokinius atsiliepti į šventojo Jono Pauliaus II 100-ųjų gimimo metinių minėjimą 

Lietuvoje; 

4.2. ugdyti gebėjimą pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą kiekvienam asmeniui pozityviai realizuoti 

save pasaulyje, Bažnyčioje, visuomenėje per šventojo Jono Pauliaus II asmenybę; 

4.3. skatinti vyskupijos jaunimą ieškoti tikėjimo pažinimą gilinančių veiklų; 

4.4. šventojo Jono Pauliaus II kreipimuose į jaunimą ieškoti įkvėpimo ir atsakymo į gyvenimo 

prasmės ir laimės klausimus.  

 

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 – 2020-11-04, pabaiga – 2020-12-30. 

7. Mokytojas iki 2020-12-16 užregistruoja dalyvausiantį mokinį adresu 

https://forms.gle/hqzKMhnG6WJxiZmB8. 

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

pakviečiant vertinti mokinių darbus. 

9.  Konkurso dalyviai pagal amžių skirstomi į grupes: 

9.1. 5-8 klasių mokiniai konkursui pateikia laišką šventajam Jonui Pauliui II, atsakydami į jo 

žodžius Lietuvos jaunimui Kauno Dariaus ir Girėno stadione 1993 m. (priedas Nr. 1) 

9.1.1. Reikalavimai laiškui: 

https://forms.gle/hqzKMhnG6WJxiZmB8


 

 

9.1.1.1. turi būti išlaikyta laiško rašymo forma: kreipinys, laiškas šv. Jonui Pauliui II (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 vadovavusio (ių) mokytojo (ių) vardas, 

pavardė, dėstomas dalykas.  

9.2. 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai konkursui pateikia esė „Ką atsakyčiau šv. Jonui 

Pauliui II-ajam į raginimą „Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos“? 

9.2.1. Reikalavimai esė: 

9.2.1.1. esė apimtis – 2-3 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 2020-12-30 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 2021-01-22 Katechetikos centro puslapyje http://www.vkpkc.lt. 

 

V SKYRIUS 

 DARBŲ VERTINIMAS 

 

12. Vertinimo kriterijai: 

13.1. originalumas ir autentiškumas, stiliaus savitumas; 

13.2. laiško ir esė reikalavimų laikymasis ir bendrasis raštingumas; 

13.3. kūrybiškumas; 

13.4. temos suvokimo gilumas ir atskleidimas; 

13.5. prasmingų išvadų suformulavimas. 

14. Darbus vertina VVKC sudaryta komisija.  

15. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

 

VI SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

16. Geriausių darbų apdovanojimai vyks 2021-01-29 Pastoraciniame centre, J. Bendoriaus g. 3, 

Marijampolė. 

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

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

VVKC įsteigtais prizais.  

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

tikslams.  

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

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

___________________ 
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Priedas Nr.1 

 

Brangusis Lietuvos jaunime! 

 

 

Kaip troškau šio susitikimo! Štai pagaliau esu su jumis, Evangelijos keliauninkas. Kaip 

Petras, ateinu skelbti Kristaus, jūsų padrąsinti, kad sektumėte pėdomis To, kuris duoda vienintelę 

tikrąją viltį.  

Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi! Todėl ir Popiežius trokšta, kad būtumėte 

laimingi. Jis ateina Kristaus vardu parodyti tikrojo džiaugsmo kelią. 

Lietuvos jaunime! „Atidarykite duris Kristui!“ Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, 

kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui! Kristus pažįsta žmogaus širdį, 

pažįsta kiekvieno jūsų širdį. Kristus jus pažįsta ir myli. Vien tik Jis gali visiškai patenkinti esminius 

žmogaus dvasios poreikius ir troškimus. 

Veltui ieško laimės tie, kurie paiso vien tik savęs ir klausosi klaidingų pranašų balso, 

eina vartotojiškumo ir pašlijusios dorovės keliu, egoizmą laiko gyvenimo būdu, abejingi religijai.  

Nuo šių klystkeliuose augančių medžių nuraškyti vaisiai tučtuojau baisiai apkarsta. Kai kurie 

šiuolaikinio jaunimo bruožai, – sakykim, narkotikų platinimas ir vartojimas, dirbtinio rojaus 

paieškos, sekso ir pornografijos turgus, nepilnamečių savivalė ir nusikaltimai, rasizmo siautėjimas, 

savižudystės, – slepia gilią ir siaubingą tuštumą, vertybių krizę, kuri neišvengiamai veda į moralinę 

suirutę. 

Kas galės būčiai įkvėpti prasmę, jei ne Tas, kuris vienintelis turi amžinojo gyvenimo 

žodžius (plg. Jn 6, 68)? Kas geriau, jei ne Kristus, atidavęs už žmogų savo gyvybę, gali pasakyti, 

kur rasti tikrosios laimės kelią? 

Pirmutinė jūsų pareiga – pagilinkit asmeninį ryšį su Kristumi skaitydami Evangeliją, 

apmąstydami išganymo paslaptis ir melsdamiesi. Kai žmogus susitinka su Kristumi, Jo klausosi ir 

su Juo kalbasi, priartėja prie Dievo ir tampa „artimas“ savo broliams. 

Meilė, draugystė, bičiulystė, pareiga, vyras, moteris, vedybos, darbas, duona, džiaugsmas – 

šie žodžiai, tariami ir vertinami krikščionišku požiūriu, gauna naują prasmę ir gylį. Kai šie ir kiti 

panašūs kasdienėje šnekoje pasitaiką žodžiai įgis naują, artimai su Evangelijos dvasia susijusią 

reikšmę, visuomenė, kurios jūs trokštate, iš tikrųjų gali atsinaujinti. 

Būkite pasirengę tapti tokiais vyrais ir tokiomis moterimis, kokiais jūs patys norėtumėte, 

kad būtų kiti: sąžiningi, dori, teisingi, draugiški, paslaugūs, ryžtingi, jautrūs kitiems labiau nei sau, 

mylintys laisvę, – kaip sąžinės išmėginimą, bet ne kaip progą pasireikšti egoizmui, – pasišventę 

darbui, trokštą prisiimti atsakomybę. 

Brangūs jaunuoliai! Jūs galite pasikliauti Bažnyčia. Tačiau ir Bažnyčia kliaujasi jumis. Be 

jūsų įkarščio ir veržlumo džiaugsmas ir ryžtas Kristaus sužieduotinės veide silpniau spindėtų. 

 

Telaimina ir telydi jus Dievas, telaimina ir telydi visą Lietuvos jaunimą! 

 

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 m. rugsėjo 6 d. Kaunas 


