
 PATVIRTINTA 

Katechetikos centro vadovo 
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                                                                         Nr.V1-01 

 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS  1-5 KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 

KONKURSO „GAILESTINGUMO APAŠTALAS“ 
  

N U O S T A T A I 

  

I. BENDROJI DALIS 

  

1. Konkursą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras (toliau – VVKC), 

bendradarbiaudamas su  vyskupijos katalikų tikybos mokytojais bei VVKC patvirtinta 

konkurso organizavimo darbo grupe. 

2. Konkursas organizuojamas atsiliepiant į Popiežiaus Pranciškaus raginimą: „jubiliejaus metais 

Bažnyčioje aidintis Dievo žodis teskamba garsiai ir įtikinamai kaip atleidimo, palaikymo, 

pagalbos ir meilės žinia bei ženklas“ (Bulė MISERICORDIAE VULTUS dėl 

Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo).  

3. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką. 

  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

4. Konkurso tikslas – kūrybiškai paminėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Gailestingumo 

metus (pradžia – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės diena, 2015-12-08, jie bus 

švenčiami iki ateinančių metų Kristaus Karaliaus iškilmės, 2016-11-20) asmeniškai save 

suvokiant kaip gailestingumo apaštalą. 

5. Konkurso pagrindiniai uždaviniai: 

5.1. atskleisti savo, kaip gailestingumo apaštalo, vaidmenį (galimybes) kasdieniame gyvenime; 

5.2. ugdyti mokinių gailestingumą artimiausioje aplinkoje; 

5.3. lavinti mokinių kūrybinius, analitinius bei bendradarbiavimo gebėjimus. 

  
III. DALYVIAI 

  

6. Konkurse kviečiami dalyvauti visi dorinį ugdymą – katalikų tikybą pasirinkę 1-ų – 5-ų klasių 

mokiniai, besimokantieji Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje veikiančiose savivaldybių 

valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo ir specialiojo lavinimo mokyklose. 

  

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkurso pradžia – 2015-12-08, konkurso pabaiga -   2016-05-01. 



8. Mokyklą, kurios mokiniai dalyvaus konkurse, tikybos mokytojai iki 2015-12-21 

užregistruoja VVKC tel. 8 671 89 714 arba el. paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt  ir tuomet 

gauna medžiagą bei nuorodas apie Gailestingumo metus. 

9. Kartu su tikybos mokytojais susipažinę ir aptarę Gailestingumo metų reikšmę bei prasmę 

mokiniai stengiasi save suvokti kaip gailestingumo apaštalus. Su mokytojų ar kitų 

suaugusiųjų pagalba įamžina konkrečius savo darbus, kuriuose atsispindi Dievo 

Gailestingumas.  

10. Įamžinti darbus galima šiomis formomis:  

10. 1. Foto nuotraukomis (3-5 nuotraukų ciklas); 

10. 2. Video įrašu (iki 7 min.); 

10.3.  PowerPoint (7-12 skaidrių). 

11. Kiekvieną darbą tepalydi keturių – penkių sakinių komentaras, kuriame būtų atskleistas    

darbo pavadinimas ir pagrindinė mintis. 

12. Darbus (elektoriniu variantu) pristatyti galima keliais būdais: 

- el. paštu  katechetikos.c@vk.lcn.lt ; 

- adresu Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui, J. Bendoriaus g. 3, 68309 

Marijampolė; 

- perduoti kitu mokytojui patogiu būdu. 

13.   Darbai skelbiami VVKC socialinėje paskyroje Facebook. 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

14.  Teisingas Katalikų Bažnyčios mokymo apie Dievo gailestingumą bei Gailestingumo metų 

prasmę perteikimas (gailestingumo darbai kūnui ir sielai). 

15. Išradingumo ir kūrybiškumo atskleidimas pateiktuose darbuose. 

16. Darbų aktualumas. 

17. Darbų kokybė. 

18.  Bendradarbiavimas atliekant užduotis. 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

19. Darbus vertina VVKC sudaryta komisija. 

 

VII. LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

 

20.  Visi dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

21. Prizinių vietų laimėtojų apdovanojimai : 
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-  3 vietos laimėtojai apdovanojami knygomis; 

- 2 vietos laimėtojai apdovanojami ekskursija ir pasirinkta edukacine programa Pažaislio 

vienuolyne bei padengiama 40 proc. kelionės išlaidų; 

- 1 vietos laimėtojai apdovanojami pasirinkta edukacine programa Vilniaus Bažnytinio 

paveldo muziejuje bei padengiama 50 proc. kelionės išlaidų. 

- Specialus prizas bus skiriamas daugiausiai “Patinka” (Facebook paskyroje) balsų 

surinkusio darbo autoriams.  

22. Laimėtojai apdovanojami jų ugdymo įstaigose. 

 

VIII. BAIGIAMOJI DALIS 

 

23.  Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

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

mokymo tikslams.  

___________________________________ 

 


