
Projekto „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“ I sekcija 

PPiieeššiinniiųų,,  rraaššiinniiųų,,  eessėė  kkoonnkkuurrssoo  II  ––  XXIIII  kkllaassiiųų  mmookkiinniiaammss  

„„KKaass  mmaann  yyrraa  DDiieevvoo  ggaaiilleessttiinngguummaass??““  

                                NN  UU  OO  SS  TT  AA  TT  AA  II  

  

II..  BBEENNDDRROOSSIIOOSS  NNUUOOSSTTAATTOOSS  

1. Piešinių, rašinių ir esė konkursas organizuojamas įgyvendinant 2010 – 2011 m. m. Panevėţio 

miesto ir rajono katalikų tikybos mokytojų metodinių būrelių, Panevėţio vyskupijos Katechetikos 

centro (toliau – PVKC), Panevėţio vyskupijos jaunimo centro (toliau – PVJC) vykdomą projektą 

„Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“. 

 

2. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką. 

  

IIII..  TTIIKKSSLLAASS  IIRR  UUŢŢDDAAVVIINNIIAAII  

 

3. Konkurso tikslas – padėti suprasti mokiniams, kad Dievo gailestingumas skirtas kiekvienam, 

supaţindinti su Dievo gailestingumo liudytojais – Šventaisiais, jų gyvenimo istorijomis bei ugdyti 

krikščioniškas dorovines nuostatas ir skatinti jomis gyventi. 

 

4. Konkurso pagrindiniai uţdaviniai: 

4.1. skaitant Šventojo Rašto tekstus ir šventųjų gyvenimo liudijimus, paţinti ir priimti 

Dievo gailestingumą bei pasidalinti patirtimi, kaip buvo atrastas Dievo gailestingumas asmeniniame 

gyvenime; 

4.2. perteikdami skaitytus tekstus piešiniu, rašiniu, esė, mokiniai lavins kūrybinius, 

analitinius gebėjimus, ugdysis nuostatas, kad kiekvienas galime tapti Dievo gailestingumo ir 

šventumo liudytojai kitiems.  

  

IIIIII..  DDAALLYYVVIIAAII  

 

5. Konkurse dalyvauja I-XII klasių mokiniai pagal amţiaus grupes: I-II; III-IV; V-VI; VII-VIII; IX-

X, XI-XII kl. 

  

IIVV..  KKOONNKKUURRSSOO  OORRGGAANNIIZZAAVVIIMMAASS  

 

6. Konkurso rengėjas – Panevėţio miesto ir rajono katalikų tikybos mokytojų būrelis ir PVKC, 

PVJC. 

 

7. Konkursas vykdomas nuo 2011 vasario – gegužės mėn. 

 

8. Konkurso dalyviai susipaţinę su Šventojo Rašto tekstais ir šventųjų gyvenimo istorijomis, 

apmąsto, kaip Dievo gailestingumas pasireiškė jų gyvenimuose bei pasidalina savo patirtimi tema: 

„Kas man yra Dievo gailestingumas?“, perteikdami tai piešiniu, rašiniu ar esė (Šventojo Rašto 

tekstų nuorodos, šventieji ir rekomenduojama literatūra pateikiama nuostatų gale).  

 

Mokytojai 2011 m. nuo vasario iki balandžio 11 d. savo mokyklose, bendradarbiaudami su 

parapijomis, vykdo konkurso I-jį etapą.  

 

Iki balandžio 18 d., atrinkus ne daugiau kaip po 3 geriausius darbus iš kiekvieno koncentro: I-II; 

III-IV; V-IV; VII-VIII; IX-X; XI-XII kl., pristatyti darbus į Panevėţio vyskupijos  

katechetikos centrą. 

 



9. Darbų parengimas: 

 

Piešiniai 

Formatas – A3; 

Technika – laisvai pasirenkama; 

Piešinio tema, (gali būti uţrašoma ir potemė) autorius, klasė, mokykla uţrašomi piešinio abiejose 

pusėse apačioje, kairėje, ant kortelės 3 cm x7cm. 

Rašiniai  

Rašto darbo apimtis: 

Pradinių klasių mokiniams – iki 1 psl. 

5-8 klasių – iki 2 psl. 

9 –12 klasių – iki 3 psl.  

Šriftas „Times New Roman“, 12 dydis, tarpai tarp eilučių 1,5, paraštės kairėje 2,5cm, viršuje ir 

apačioje 2 cm, dešinėje – 1,5 cm. 

Rašto darbo tituliniame lape uţrašoma rašinio tema, autorius, klasė, mokykla. 

 

Esė 
Darbo apimtis iki 2 psl. 

Šriftas „Times New Roman“, 12 dydis, tarpai tarp eilučių 1,5, paraštės kairėje 2,5cm, viršuje ir  

apačioje 2 cm, dešinėje – 1,5 cm. 

Rašto darbo tituliniame lape uţrašoma rašinio tema, autorius, klasė, mokykla. 

 

10. Darbų pristatymas. 

 

Mokinių piešiniai, rašiniai ar esė pristatomi kartu su lydraščiu, kuriame būtų nurodyta mokinių 

vardai, pavardės, klasė bei mokinius konkursui parengusio mokytojo vardas, pavardė, dėstomas 

dalykas.  

 

11. II-sis konkurso etapas vyksta 2011 m. balandžio – gegužės mėn. Sielovados centre. 

 

Organizatorių sudaryta vertinimo komisija išrenka geriausius piešinius ir juos eksponuoja 

Panevėţio vyskupijos Sielovados centre bei apdovanoja laimėtojus.  

  

VV..  KKOONNKKUURRSSOO  SSĄĄLLYYGGOOSS  

 

12. Konkurse gali dalyvauti visi Panevėţio vyskupijos I - XII klasių mokiniai, besimokantys 

bendrojo lavinimo mokyklose. 

 

13. Piešinių, rašinių, esė turinys turi išreikšti Dievo Gailestingumo asmenišką patirtį. 

  

VVII..  VVEERRTTIINNIIMMOO  KKRRIITTEERRIIJJAAII  

 

14. Rašto darbe svarbus temos aktualumas, jos atskleidimas bei aiškus ir nuoseklus minties 

dėstymas; 

 

15. Piešinyje svarbus temos atskleidimas, meninis išbaigtumas; 

 

16. Pateikto darbo minties originalumas. 

  

VVIIII..  LLAAIIMMĖĖTTOOJJŲŲ  AAPPDDOOVVAANNOOJJIIMMAASS  

 

19. Laimėtojai apdovanojami padėkos raštais bei dovanėlėmis (pagal galimybes). 

  

VVIIIIII..    BBAAIIGGIIAAMMOOSSIIOOSS  NNUUOOSSTTAATTOOSS  

 

21. Vertinimo komisija bus sudaroma iš nepriklausomų ekspertų ir jos sprendimai neginčijami. 



 

22. Šventojo Rašto tekstų nuorodos, šventieji ir rekomenduojama literatūra. 

 

22.1. Šventojo Rašto tekstų nuorodos:  

Mt 5, 7; Mt 5, 44 – 46; Lk 6, 36 – 38; Lk 15, 4 – 7; Lk 15, 11 – 32; Jn 3, 16; Ef 2, 4-10; 1 Jn 6, 7 –

21;  2 Jn 1,3;  

 

22.2. Siūlomi šventųjų gyvenimo liudijimai:  

Šv. Pranciškus Asyţietis, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, šv. Kazimieras, šv. Jonas Boskas, šv. 

Iganacas Lojola, šv. Augustinas, šv. Benediktas Nursietis, šv. Maksimilijonas Kolbė, šv. Joana 

Arkietė (Ţana d‘Ark), šv. Kryţiaus Teresė Benedikta (Edita Štein), pal. Jurgis Frasatis, šv. ses. 

Faustina Kowalska, šv. Bernadeta Subiru. 
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