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VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS RELIGINĖS LITERATŪROS SKAITOVŲ KONKURSO 

„ŠLOVINK VIEŠPATĮ, MANO SIELA“ (Ps 104,1) 

NUOSTATAI 

2019-09-06 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Siekdamas skatinti mokinius ir suaugusius mokyklų bei parapijų bendruomenių narius domėtis 

religine literatūra, puoselėti raiškųjį žodį, Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras skelbia 

religinės literatūros skaitovų konkursą „ŠLOVINK VIEŠPATĮ, mano siela“ (Ps 104,1). 

 

II SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

2. Konkurso dalyviai – Vilkaviškio vyskupijos bendrojo lavinimo mokyklų 1–8, I-IV klasių 

mokiniai bei visų amžiaus grupių mokyklų ir parapijų bendruomenių nariai. 

3. Dalyviai pagal amžių skirstomi į šias grupes: 

 I gr. 1-4 klasių mokiniai, 

 II gr. 5-8 klasių mokiniai, 

 III gr. I-IV klasių mokiniai, 

                     IV gr. – suaugusiųjų kategorija. 

 

 III SKYRIUS 

REPERTUARAS 

 

4. Skaitovai gali pasirinkti skaityti religinės poezijos arba prozos kūrinius: 

4.1. skaitovų programos trukmė iki 5 min., 

4.2. poetinės kompozicijos trukmė iki 7 min. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO EIGA 

 

5. Paraiškos, nurodant dalyvių vardus, pavardes, klasę, mokyklą, repertuarą ir padėjusį pasiruošti 

mokytoją (ar kelis mokytojus), pateikiamos dekanato metodinio centro vadovui iki sutarto laiko. 

6. Konkursas vyks trimis etapais: 

6.1. pirmasis etapas – mokyklose, 

6.2. antrasis etapas – dekanato metodinio centro pasirinktoje vietoje (gruodžio-sausio-vasario mėn.), 

6.3. trečiasis etapas – Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre 2020 m. vasario 28 d. 



6.4. laureatų koncertas – Marijampolės meno mokyklos salėje 

7. Vertinimo komisija sudaroma: 

7.1. mokykliniame etape komisija sudaroma iš lietuvių kalbos ir literatūros bei dorinio ugdymo 

(tikybos) mokytojų;  

7.2. dekanato konkursiniame etape komisiją sudaro metodinio centro vadovas; 

7.2. Vilkaviškio vyskupijos konkurso etape komisija skiriama Katechetikos centro vadovo kun. 

Lino Baltrušaičio įsakymu. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

8. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

8.1. sceninė laikysena, 

8.2 pagrindinės minties perteikimas, 

8.3. kontaktas su klausytoju (įtaiga), 

8.4. kalbos taisyklingumas, 

8.5. originalumas. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

9. Konkurso laureatai (visi trečiojo konkurso etapo dalyviai) apdovanojami diplomais, o juos ruošę 

mokytojai – padėkos raštais. 

10. Trečiojo konkurso etapo metu kiekvienoje konkurso dalyvių kategorijoje bus skelbiami I-III 

vietos laimėtojai, kurie bus pakviesti į finalinį konkurso renginį Marijampolės meno mokykloje.  

11. Finaliniame religinės literatūros skaitovų konkurso „ŠLOVINK VIEŠPATĮ, mano siela“ (Ps 

104,1)  renginyje laimėtojai bus apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro diplomais 

ir dovanomis. 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

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

___________________ 

 

http://vkpkc.lt/

