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                                                                                               P A T V I R T I N T A 

                                                                          Vilniaus arkivyskupijos  

                                                                                 katechetikos centro vadovo 

  2020-02-06 Įsakymu Nr. I-08 

 

KONKURSAS 8 – 11 KLASIŲ MOKINIAMS 

„ŠVENTASIS JONAS PAULIUS II - ŠIŲ DIENŲ INFLUENCERIS“ 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Konkurso „Šventasis Jonas Paulius II - šių dienų influenceris“ (toliau vadinama – 

Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir 

vertinimo, apdovanojimų skirstymo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija ir Vilniaus 

arkivyskupijos katechetikos centras. 

3. Konkurso nuostatai ir dalyvio registracijos anketa skelbiami Vilniaus arkivyskupijos 

katechetikos centro interneto tinklapyje www.katechetika.lt ir Vilniaus šv. Jono 

Pauliaus II parapijos facebook paskyroje: www.facebook.com/sanctus.lt/. 

4. Papildoma informacija teikiama el.paštu: issukis.jp2@gmail.com. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

5. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija ir Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras, 

minėdami šv. Jono Pauliaus II-ojo gimimo šimtmetį, organizuoja šv. Jono Pauliaus II-

ojo žinios skelbimo socialiniuose tinkluose konkursą „Šventasis Jonas Paulius II - šių 

dienų influenceris“. 

6. Pagrindinis konkurso tikslas – supažindinti visuomenę su šventojo Jono Pauliaus II-

ojo asmenybe ir skatinti sekti jo pavyzdžiu.  

7. Konkurso uždaviniai: 

7.1. Skatinti jaunimą sužinoti apie šv. Jono Pauliaus II asmenį. 
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7.2. Skatinti jaunimą atpažinti šv. Joną Paulių II kaip jaunatvišką ir inovatorišką 

krikščionį, darantį įtaką viso pasaulio visuomenei. 

7.3. Naudojant medijas siekti įkvėpti žmones gyvenime vadovautis krikščioniškomis 

ir bendražmogiškomis vertybėmis. 

7.4. Lavinti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

7.5. Lavinti analitinius, kūrybinius ir prezentacinius mokinių gebėjimus. 

7.6. Lavinti mokinių gebėjimą savarankiškai pasirinkti, priimti sprendimus ir juos 

įgyvendinti.  

 

III. DALYVIAI 

 

8. Dalyviai – bendrojo lavinimo švietimo įstaigų 8-11 klasių mokiniai, jaunimo 

bendruomenių ir maldos grupelių nariai. Konkurse dalyvauja jaunimo kūrybinė grupė 

– komanda (2-3 asmenys). Dalyvių grupę gali sudaryti mokiniai iš skirtingų klasių ar 

bendruomenių. Vienas asmuo gali dalyvauti tik vienoje komandoje. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

9. Konkurso įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. kovo 12 d. – gegužės 18 d.  

10. Konkurso etapai. 

Konkursas vykdomas trimis etapais: 

10.1. Registracija. Komanda, dalyvaujanti konkurse, turi atsiųsti užpildytą 

registracijos anketą (Priedas nr. 1) el.paštu issukis.jp2@gmail.com iki kovo 12 d.  

10.2. Pirmasis etapas.  

10.2.1. Sukurtą vaizdinę žinutę su konkrečia idėja –  trumpu aprašymu savo gimtaja 

kalba (iki 400 simbolių) konkurse dalyvaujanti komanda kas savaitę atsiunčia 

adresu issukis.jp2@gmail.com.  

10.2.2. Kiekviena komanda paruošia 4 skirtingas žinutes, įkvėptas šv. Jono Pauliaus II 

asmenybės, tinkamas publikuoti INSTAGRAM socialiniame tinkle: trumpas 

mailto:issukis.jp2@gmail.com
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filmukas (nuo 3 s. iki 45 s. trukmės (tinkami formatai: MOV, MP4 iki 100 MB 

), nuotrauka, nuotraukų koliažas (tinkami formatai: JPEG, PNG,  iki 8 MB). 

10.2.3. Žinutės apie Šv. Joną Paulių II, kaip šių dienų influencerį, turi būti pagrįstos jo 

gyvenimo faktais, asmenybės bruožais, jo mėgtomis veiklomis (pvz. teatras, 

poezija, kalnai, kelionės, futbolas, knygos, filosofija, teologija, rašymas, 

diskusijos, malda ir kt.) ar mokymu, pateiktos korektiškai, su humoru, 

neįžeidžios. 

10.2.4. Keturios žinutės (kas savaitę po vieną) sukuriamos ir atsiunčiamos konkurso 

organizatoriams iki šių datų: kovo 16 d., kovo 23 d., kovo 30 d. ir balandžio 

mėn. 6 d. 

10.2.5. Organizatoriai kas savaitę, trečiadieniais INSTAGRAM paskyroje 

www.instagram.com/jp2issukis/  publikuoja po vieną komandos žinutę: kovo 

18 d., kovo 25 d., balandžio 1 d. ir balandžio 8 d.  

10.2.6. Konkurso etapo pabaigoje bus susumuoti INSTAGRAM paskyros lankytojų 

balsai (kiekvienos komandos 4 žinučių „patinka“ paspaudimai). Balsavimas 

internete stabdomas balandžio 22 d. 12 val. Bus skaičiuojami tik iki nustatyto 

laiko surinkti „patinka“ paspaudimai, net jei paspaudimų skaičius ateityje ir 

didėtų. 

10.2.7. Balandžio 23 d 12 val. bus paskelbtos 5 komandos, surinkusios daugiausia 

balsų („patinka“ paspaudimų). Jos dalyvaus kitame atrankos etape, kurio 

nugalėtojų komandą išrinks komisija.  

10.2.8. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus publikuojami ir vertinami. 

     10.3. Antrasis etapas: 

10.3.1. Pirmojo etapo nugalėtojų pateiktus darbus vertins ir laimėtojus išrinks 

Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija).  

10.3.2. Komisiją sudarys ne mažiau kaip 5 nariai. Komisijos sudėtį sudaro ir tvirtina 

šv. Jono Pauliaus II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro 

vadovai.  

V.     VERTINIMO KRITERIJAI 

11. Konkurso dalyvių darbus Komisija vertins pagal šiuos kriterijus. 

11. 1. Vizualinės žinutės atitikimas Konkurso temai ir sąlygoms. 

http://www.instagram.com/jp2issukis
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11.2. Kūrybiškumas. 

11.3. Originalumas interpretuojant šv. Jono Pauliaus II gyvenimo faktus. 

11.4. Žinutės aktualumas šių laikų žmogui.  

11.5. Sąmojis (humoras).  

12. Nugalėjusi komanda bus skelbiama š.m. gegužės 6 d. Vilniaus arkivyskupijos 

katechetikos centro interneto tinklapyje www.katechetika.lt, VAKC facebook 

paskyroje: VA katechetikos centras; Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijos facebook 

paskyroje: www.facebook.com/sanctus.lt/. Nugalėtojai bus informuojami ir 

asmeniškai. 

 

VI.     LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

 

13. Pirmąją vietą užėmusios komandos nariai dovanų gaus po Lenovo Tab planšetinį 

kompiuterį. 

14. Dalyviai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių paguodos prizais.  

15. Nugalėtojai bus apdovanojami 2020 m. gegužės 17 d. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II 

parapijos Sielovados centre (Medeinos g. 14, Vilnius), švenčiant šv. Jono Pauliaus II-

ojo gimimo šimtmetį. 

 

VII.    AUTORINĖS TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

16. Konkurso dalyviai sutinka, jog jų darbai (vizualinės žinutės) ir asmeniniai duomenys 

(vardas, pavardė, amžius, mokykla/ maldos grupė/ bendruomenė) būtų Konkurso 

organizatorių naudojami viešojoje erdvėje (Vilniaus arkivyskupijos katechetikos 

centro svetainėje: www.katechetika.lt; šio centro facebook paskyroje: VA katechetikos 

centras; Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijos svetainėje sanctus.lt, jos facebook 

paskyroje www.facebook.com/sanctus.lt/, INSTAGRAM socialiniame tinkle ir pan.) 

ir visuomenės informavimo priemonėse, publikuojant konkursui pateiktus kūrinius 

įvairiomis jų atgaminimo formomis (skaitmeninis vaizdas, atvirukas, spauda ir t. t.), 

be atskiro kūrinio autoriaus (asmens) sutikimo. Šios autorinės teisės perduodamos 

Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijai bei Vilniaus arkivyskupijos katechetikos 

centrui neatlygintinai.  

http://www.katechetika.lt/
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17.  Konkurso dalyvių vardas ir pavardė įtraukiami į Konkurso dalyvių sąrašą, išrašant 

dalyvavimo šiame Konkurse pažyminčius dokumentus (padėkas, diplomus), nurodant 

Konkurso dalyvių publikuojamų darbų autorystę. 

18.  Kiti konkurso dalyvių Konkurso organizatoriams perduoti asmens duomenys, tokie 

kaip elektroninio pašto adresas, telefonas, kita kontaktinė informacija, nebus 

viešinami, o naudojami tam, kad būtų galima susisiekti su konkurso dalyviais, juos 

informuojant apie konkursą (eigą, rezultatus ir pan.).  

19.  Konkurso dalyviai taip pat sutinka, kad filmuota medžiaga ar nuotraukos su asmeniniu 

atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su Konkursu susijusių renginių būtų 

publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslais.  

20.  Jei Konkurse dalyvaujantys asmenys nesutinka su anksčiau (16–19 punktuose) 

minėtomis sąlygomis, apie tai turi pranešti Konkurso organizatoriams iki balandžio 23 

d. raštu el. paštu: issukis.jp2@gmail.com. 

 

VIII.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Konkurso rengėjai pasilieka teisę koreguoti Konkurso sąlygas arba atšaukti Konkursą. 

Tokia informacija bus skelbiama interneto tinklapyje www.katechetika.lt ir Vilniaus 

šv. Jono Pauliaus II parapijos facebook paskyroje: www.facebook.com/sanctus.lt/. 

22. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus eksponuoti ir skelbti viešojoje erdvėje, 

juos publikuoti internete. 
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Priedas Nr.1 

KONKURSAS 8 – 11 KLASIŲ MOKINIAMS 

„ŠVENTASIS JONAS PAULIUS II - ŠIŲ DIENŲ INFLUENCERIS“ 

DALYVIŲ REGISTRACIJOS ANKETA 

Mokykla/ maldos grupė/ bendruomenė  

Komandos pavadinimas (bus nurodomas 

publikuojant vaizdines žinutes) 

 

Komandos dalyvių vardai, pavardės, telefono 

numeriai, el. pašto adresai 

 

 

 

Trumpas komandos prisistatymas (iki 100 

žodžių) 

 

 

Anketą prašome siųsti el.paštu: issukis.jp2@gmail.com iki kovo 12 d. 


