
KONKURSO “METODINĖ MEDŽIAGA ŠIUOLAIKIŠKAI TIKYBOS PAMOKAI IR KATECHEZEI” 
NUOSTATAI 

1. Konkurso tikslas - paskatinti kurti naujus tikybos pamokas  bei katechezes 
pagyvinančius metodus ir jais dalintis. 

2. Konkurso dalyviais gali būti tikybos mokytojai, katechetai ir 9-12 klasių 
mokiniai.  

3. Konkurso reikalavimai 

Konkurso paraišką turi sudaryti 4 darbai: 
1) Skaidrės (pateiktis/prezentacija) laisvai pasirinkta ir į tikybos mokymo ar katechezės (rengimo 
Sutvirtinimui, Pirmajai Komunijai ir kt.) programą įeinančia tema.  
Jose pateikiamos antraštės, vaizdinės iliustracijos, svarbiausi teiginiai ir citatos. Visa kita temą išdėstanti 
medžiaga pateikiama skaidrių priede - atskirame dokumente, kurio apimtis 1-2 psl. 
Skaidrės gali būti sukurtos ne tik su PowerPoint, bet ir kitomis alternatyviomis programomis (pvz. 
emaze.com, sway.com ir kt.). Tuomet užtektų atsiųsti interneto nuorodą į pateiktį.  
Pateikties apimtis turi būti 10-20 skaidrių. 

Vertinant bus atsižvelgiama į: 
• skaidrių dizainą;  
• turinio pateikimą moksleiviams paprastai ir aktualiai; 
• analogijų/istorijų naudojimą; 
• susiejimą su Šventuoju Raštu. 

2) Testas laisvai pasirinkta ir į tikybos mokymo ar katechezės programą įeinančia tema. Pageidautina, kad 
jis būtų sukurtas naudojantis svetaine kahoot.com.  
Testo apimtis turi būti 15-20 klausimų. 

Vertinant bus atsižvelgiama į: 
• atsakymų variantų išradingumą ir sąmojingumą; 
• klausimų iliustravimą vaizdais. 

3) Grupinė / kūrybinė užduotis, kuri sietųsi su laisvai pasirinkta ir į tikybos mokymo ar katechezės 
programą įeinančia tema. 

Vertinant bus atsižvelgiama į: 
• užduoties ryšį su pasirinkta tema; 
• užduoties ugdomąjį pobūdį; 
• tinkamumą naudoti pamokoje (t. y. neilga trukmė, nebrangios priemonės, galimybė atlikti klasėje). 

4) Žaidimas klasei. Jis gali ir nesisieti su tikybos pamokos ar katechezės tema (visgi susiejimas būtų 
privalumas), tačiau turi būti nurodyta jo paskirtis, pvz. atsipalaidavimui, vienas kito gilesniam pažinimui, 
energijos iškrovimui, susikaupimui, pramogai ir pan. Žaidimui gali būti naudojama ir multimedija.  

Vertinant bus atsižvelgiama į: 
• tinkamumą žaisti pamokoje (t. y. neilga trukmė, nebrangios priemonės, galimybė žaisti klasėje);  

http://emaze.com
http://sway.com
http://kahoot.com


• pritaikymą tikybos pamokos temai ar kitai paskirčiai. 

Visi šie 4 darbai gali būti tos pačios arba ir skirtingų temų.  
Skaidrės ir testas turi būti konkurso dalykų pačių sukurti, o grupinė / kūrybinė užduotis ir žaidimas gali būti 
sukurti kitų asmenų, tik Jūsų pritaikyti tikybos pamokai ir klasės erdvei. 

4. Dalyvavimo konkurse sąlygos 

Dalyvaudami konkurse ir atsiųsdami paraišką Jūs sutinkate, kad ši Jūsų sukurta ar pritaikyta metodinė 
medžiaga, vertinimo komisijai pritarus, būtų viešai skelbiama naujai kuriamoje tikybos mokytojų ir 
katechetų metodinės medžiagos interneto svetainėje https://gerojipatirtis.lt. Tokiu būdu šia medžiaga 
galės naudotis visi Lietuvos tikybos mokytojai ir katechetai. Tačiau galite pasirinkti, ar Jūsų autorystė būtų 
skelbiama, ar anoniminė. 
Jeigu pasirinktumėte neskelbti savo pavardės ir nelaimėtumėte prizinės vietos, įsipareigojame jos 
neatskleisti nei vertinimo komisijai, nei jokiam katechetikos centrui ar kitiems asmenims.  

Tas pats dalyvis konkursui gali pateikti kelias paraiškas, tuomet jos bus vertinamos atskirai ir dalyvis 
turės didesnę tikimybę laimėti prizinę vietą. 

5. Konkurso paraiškų pateikimas 

Galutinė paraiškų pateikimo data -  2018 m. rugsėjo 30 d. 
Nugalėtojai bus paskelbti 2018 m. spalio 7 d.  

Paraiškas prašome pateikti el. paštu: konkursas@gerojipatirtis.lt  

El. laiške prisekite 4 darbus arba pateikite jų nuorodas (1) Skaidrių ir jų aprašymo, 2) Kahoot testo, 3) 
grupinės / kūrybinės užduoties, 4) žaidimo). Taip pat būtinai nurodykite, ar norite, kad publikuojant šiuos 
darbus būtų skelbiama jūsų pavardė. 
Telefonas pasiteiravimui: 8 608 79703. 

6. Konkurso paraiškų vertinimas 

Paraiškoms vertinti bus sudaryta komisija.  
Vertinimo komisijai nebus atskleistos konkurso dalyvių pavardės. Atskirų darbų vertinimo kriterijai pateikti 3 
punkte.  

7. Konkurso apdovanojimai 

Pagrindinis konkurso prizas - planšetinis kompiuteris Samsung 
Galaxy Tab E T560 9.6”. 
Kiti nugalėtojai bus apdovanoti 50 Eur ir 20 Eur vertės 
piniginiais prizais, krikščioniškų filmų DVD, muzikos CD, 
knygomis bei kitais vertingais prizais.  
Visi dalyviai, nepriklausomai nuo įvertinimų, gaus padėkos 
raštus. 

 

https://gerojipatirtis.lt
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