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PATVIRTINTA
Vilkaviškio vyskupijos KC vadovo
2017 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V1-04
RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS
„PAŠAUKIMAS KUNIGYSTEI STIPRESNIS UŽ SOVIETINES TIKĖJIMO UŽTVARAS“
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės konferencijos „Pašaukimas kunigystei
stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“, skirtos palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
metams paminėti (toliau – Konferencijos) tikslą ir uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką.
2.
Konkursą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras (toliau – VVKC)
bendradarbiaudamas su Vilkaviškio vyskupijos kurija, dekanatų tikybos mokytojų metodiniais
centrais.
II. SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – per pal. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės prizmę
pažvelgti į kitų sovietinės sistemos gniuždytų kunigų ir vyskupų išganymo vilties skelbimo drąsą.
4. Konferencijos uždaviniai:
4.1. Surinkti kuo daugiau istorinės medžiagos apie kunigų ir vyskupų ištikimybę
pašaukimui sovietinės okupacijos metais;
4.2. Atrasti kuo daugiau pavyzdžių, kaip dvasininkų ištikimybė pašaukimui darė įtaką kitų
žmonių pasirinkimams (tapti kunigu, vienuoliu (-e), aktyviai veikti katalikiškose organizacijose ir
kt.);
4.3. Pasidalinti mokytojų ir mokinių kūrybinėmis idėjomis;
4.4. Plėtoti socialinę kompetenciją, lavinant viešo kalbėjimo gebėjimus, sudarant galimybę
mokytojams bendrauti ir bendradarbiauti.
III. SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konferencija vyks 2017 m. spalio 27 d. 11 val. Marijampolės meno mokyklos aktų
salėje (Vytauto 47, LT-68309, Marijampolė). Registracijos pradžia –10.00 val.
6. Konferencijos organizatoriai:
6.1. Kun. Linas Baltrušaitis – Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Vilkaviškio vyskupijos
Katechetikos ir Parapinės katechezės centrų vadovas;
6.2. Rima Malavickienė – Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė;
6.3. Vilma Balandienė – Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė;
6.4. Lina Mažeikaitė – Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centro referentė;
6.5. Renata Markevičienė – Aleksoto dekanato metodinio centro vadovė, dorinio ugdymo
(tikybos) mokytoja ekspertė;
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6.6. Reda Savulionienė – Alytaus dekanato metodinio centro vadovė, dorinio ugdymo
(tikybos) mokytoja metodininkė;
6.7. Birutė Žemaitienė – Marijampolės dekanato metodinio centro vadovė, dorinio ugdymo
(tikybos) vyresnioji mokytoja.
7. Konferencijos partneriai – Vilkaviškio vyskupijos kurija, Marijampolės meno mokykla,
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.
8. Konferencijoje kviečiami dalyvauti įvairių švietimo įstaigų pedagogai, katechetai,
kunigai, vienuolės, vienuoliai, įvairių katalikiškų organizacijų atstovai, aktyvūs parapijų nariai ir
kiti.
9. Siūlomos pranešimų temos:
9.1. Sovietinės sistemos statytos užkardos Gerajai Naujienai skelbti (istorinės aplinkybės);
9.2. Ištikimybės pašaukimui sovietų statomų tikėjimo užtvarų aplinkybėmis pavyzdžiai
(kunigo, kunigų bendruomenės, seminarijos auklėtinio (-ių));
9.3. Kunigo pavyzdys, nulėmęs mano gyvenimo kelio pasirinkimą.
10. Konferencijos darbo formos:
10.1. Plenarinis posėdis.
10.2. Pranešimų (žodinių, video) pristatymai ir debatai grupėse.
10.3. Stendinių pranešimų pristatymai.
IV. SKYRIUS
DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE
11. Konferencijos pranešėjai užpildo registracijos anketą (1 priedas) iki 2017 m. rugsėjo
29 d. ir siunčia į Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrą paštu arba el. paštu
katechetikos.c@vk.lcn.lt.
12. Pranešimų autoriai atsiunčia tezes pagal reikalavimus (2 priedas) iki 2017 m. spalio 13
d. el. paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt.
13. Pranešimui pristatyti plenariniame posėdyje skiriama 20 min., grupėje – iki 10 min.,
stendiniam pranešimui – iki 5 min.
14. Informacija teikiama el. paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt arba tel. +370 671 89714.
15. Konferencijos klausytojai registruojasi elektroniniu būdu iki spalio 20 d. Anketą rasite:
https://goo.gl/forms/bkDSWjdpFIhZrg5r2.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Dalyviams ir pranešėjams bus išduodami Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo
centro pažymėjimai bei Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro padėkos raštai.
17. Konferencijos pranešimų tezes numatoma išleisti leidiniu.
18. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą.
____________________________
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Respublikinės konferencijos
„Pašaukimas kunigystei stipresnis už
sovietines tikėjimo užtvaras“ nuostatų
1 priedas
Respublikinės konferencijos
„Pašaukimas kunigystei stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“
konferencijos dalyvio anketa

Vardas, pavardė: ...................................................................................................................................
Darbovietė: ............................................................................................................................................
Pareigos: ................................................................................................................................................
Mokomasis dalykas: .............................................................................................................................
Kvalifikacinė kategorija: ......................................................................................................................
Telefonai: ..............................................................................................................................................
El. paštas: ..............................................................................................................................................
Pranešimo tema: ...............................................................................................................................................
Pranešimo problematika (trumpa kelių sakinių anotacija) .........................................................................
.............................................................................................................................................................................

Įranga, priemonės, reikalingos pranešimui: ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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Respublikinės konferencijos
„Pašaukimas kunigystei stipresnis už
sovietines tikėjimo užtvaras“ nuostatų
2 priedas

REIKALAVIMAI
Tezėms:
1. Tezių pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, mokykla (ar kita įstaiga), miestas
kvalifikacinė kategorija arba pedagoginis vardas rašomi eilutės viduryje.
2. Apimtis – 1 puslapis (A4 formatas) iki 350 žodžių.
3. Teksto redaktorius Microsoft Word arba Open Office; šriftas Times New Roman; 12 dydis;
1,5 eilutės intervalas; paraštės: viršus – 2 cm, apačia – 2 cm, kairė – 2,5 cm, dešinė – 1,5 cm.
Stendiniam pranešimui:
1. A1 formato vertikalus lapas (puskartonis / kartonas).
2. Vaizdai turi būti paaiškinti komentarais.
3. Pranešimas turi būti paruoštas eksponuoti ant molberto.
4. Lapo viršuje didžiosiomis raidėmis (šrifto dydis ne mažesnis kaip 20 pt) rašomas pranešimo
pavadinimas.
5. Po pavadinimu vienoje eilutėje rašomi autoriaus(-ių) vardas, pavardė, žemiau – institucijos
pavadinimas, miestas.
6. Stendinio pranešimo teksto šrifto dydis – ne mažesnis kaip 14 pt.

