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 P A T V I R T I N T A                                                                   

Vilniaus arkivyskupijos                                                                                             

katechetikos centro vadovo                                                                                            

2022-01-06 Įsakymu Nr. I-02 

 

 

KONKURSO 4-5 KLASIŲ MOKINIAMS 

„MANO HEROJUS BIBLIJOJEˮ  

N U O S T A T A I 

I. BENDROJI DALIS  

1. Konkursą 4-5 klasių mokiniams  „Mano herojus Biblijoje“ (toliau - konkursas) organizuoja Vilniaus 

arkivyskupijos katechetikos centras (toliau – VAKC), bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto katalikų 

tikybos mokytojų metodiniu būreliu ir Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3.   Konkurso tikslas – padėti 4-5 klasių mokiniams pažinti Šventąjį Raštą kaip tikėjimo šaltinį. 

4.   Konkurso uždaviniai: 

4.1.  skaitant Šventąjį Raštą rasti savo herojų; 

4.2.  tekstu atskleisti, kaip pasirinktas Šventojo Rašto herojus stiprina mano tikėjimą; 

4.3. naudojantis įvairiomis meninėmis priemonėmis atskleisti Šventojo Rašto herojų reikšmę. 

III. DALYVIAI 

5.  Konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus arkivyskupijos valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo 

lavinimo mokyklose besimokantys 4-5 klasių mokiniai ar parapijose veikiančių religinio ugdymo 

grupelių vaikai (besimokantys 4-5 klasėse). 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6.  Konkurso įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022-01-10 iki 2022-03-31. 

7.  Mokytojai  švietimo įstaigose ir katechetai parapijose gali vykdyti dalyvių atranką. 

        7.1.  Iš vienos mokyklos/parapijos gali dalyvauti ne daugiau 5 dalyviai.   

        7.2.  Vienas dalyvis pristato vieną darbą. 

8.   Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu.  

9.  Parengtą darbą dalyvis arba tikybos mokytojas / katechetas nufotografuoja arba nuskanuoja. 

10.  Nuotraukas ar skanuotus darbus (JPEG, PNG formatu) su dalyvio anketa (priedas. Nr. 1) siųsti 

el. paštu katechetikoscentras@gmail.com  nuo 2022 m. sausio 24 d. iki vasario 28 dienos. 

11.  Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į konkurso koordinatores: VAKC religinio 

ugdymo specialistę Jeleną Liubčenko, tel. +370 647 90189 arba el. paštu 

religinisugdymas.vakc@gmail.com, VAKC religinio ugdymo ir katechezės specialistę Ivoną Geben 

tel. +370 647 90188 arba el. paštu ivonavakc@gmail.com.  
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V. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

12.  Dalyviai atlikdami užduotį: 

            12.1.  meninių priemonių pagalba atskleidžia pasirinkto herojaus gyvenimą, veiklą. 

         12.1.1. Dalyviai pasirenka 1-2 herojaus gyvenimo fragmentus, iliustruoja pasirinkta 

technika (flomasteriais, tušu, akvarele, guašu, spalvotais pieštukais, spalvoto popieriaus 

aplikacija ir kt.).  

         12.1.2. Meninis darbas atliekamas ant vieno A4 formato lapo. 

         12.1.3. Galima siužetinė iliustracija (komiksas). 

         12.1.4. Komiksas iš 4 fragmentų atliekamas ant dviejų A4 formato lapų. 

12.2.  tekstu apibūdina, kaip pasirinktas Švento Rašto herojus stiprina mano tikėjimą.           

12.2.1. Tekstas įrašomas į dalyvio anketos skiltį. 

       12.2.2. Teksto stilius: laiškas, rašinys, eilėraštis ir kt. 

       12.2.3. Teksto apimtis 10-15 sakinių. 

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13.   Konkursui pateikti darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

13.1. tekste atskleistos asmeninės vertybinės nuostatos, kurioms daro įtaką Šv. Rašto herojus; 

            13.2.  meninis herojaus gyvenimo, veiklos atskleidimas; 

            13.3.  tikslingas pasirinktų priemonių naudojimas; 

            13.4.  organiškas teksto ir piešinio ryšys; 

            13.5.  darbo išbaigtumas; 

            13.6.  sprendimo originalumas. 

14.   Netvarkingai pateiktas darbas, suteptas, nekokybiškai nuskanuotas nebus vertinamas. 

15.   Vertinimo komisija išrenka geriausius darbus (1-3 vietos).  

 

VII. LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

16.  Konkurso dalyviai ir juos paruošę mokytojai ar katechetai apdovanojami padėkos raštais, 

laimėtojai - organizatorių ir rėmėjų prizais. 

17.   Padėkos dalyviams bus išsiųstos iki 2022 m. kovo 31 d. elektroniniu paštu.  

18.   Diplomai ir prizai laimėtojams bus perduoti arba išsiųsti iki 2022 m. kovo 31 d. 

VIII. BAIGIAMOJI DALIS 

19.   Darbų autentiškumas: konkursui teikti galima tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti 

kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija. Autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymo (žr.: 

http://www.istatymas.lt/istatymai/autoriu_teisiu_ir_gretutiniu_teisiu_istatymas.htm). 

20.   Pateikdami darbus autoriai tampa konkurso dalyviais, bei sutinka, kad darbai, autorių asmens 

duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė) būtų naudojami parodos konkurso viešinimui 

socialiniuose tinkluose.  

21.   Vadovaujantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) 6 straipsnio 1 dalies                  

e punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo išrašymo tikslais bus 

tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė. Mokytojai bei 

http://www.istatymas.lt/istatymai/autoriu_teisiu_ir_gretutiniu_teisiu_istatymas.htm
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katechetai registruodami jaunesnius nei 14 m. mokinius į konkursą, turi gauti mokinių tėvų 

sutikimus, dėl aukščiau išvardintų duomenų rinkimo (priedas Nr. 2). 

22.   Konkurso rezultatai ir laureatų darbai bus skelbiami interneto svetainėje www.katechetika.lt, 

facebook paskyroje ,,VA Katechetikos centras“, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos svetainėje 

www.vienuolio.vilnius.lm.lt 

23.   Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

24.   Organizatoriai pasilieka teisę konkursinius darbus eksponuoti ar skelbti viešoje erdvėje.  

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


