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DEL KONKURSO „MEILES FORMULE" PASKELBIMO 

Katalikij teologijos fakultetas Vytauto Didziojo universitete organizuoja respublikinj 9-12 

klasiij mokiniij kurybiniij darbij konkursq „Meiles formule". Konkurso tikslas - skatinti vyresniijjij 

klasiij mokiniij atsaking^ poziurj j meil§, lytiskum^, santuok^ ir padeti jiems priimti apgalvotus bei 

brandzius sprendimus sioje srityje. Darbus konkursui prasome pateikti iki 2014 m. vasario 7 d. 

Konkurso nuostatai ir kita informacija: http://www.teologija.vdu.lt/, skiltis <Konkiirsai>. 

Visiems konkurso dalyviams ir jiems pasirengti padejusiems mokytojams isduodamos 

pazymos. Kvieciame aktyviai dalyvauti! 

/Dofc. dr. Benas Ulevicius 
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RESPUBLIKINIO 9-12 KLASIIJ MOKINiy KURYBINiy DARBV 
KONKURSO „MEILES FORMULE" NUOSTATAI 

^ L BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurs4 „Meiles formule" (toliau - konkursas) organizuoja Vytauto Didziojo universiteto 
Katalikij teologijos fakultetas. 

2. Konkurs^ remia: Ugdymo pletotes centras, Kauno miesto savivaldybes administracijos 
Svietimo ir kulturos departamento Svietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogij kvalifikacijos 
centras, Lietuvos katechetikos centras ir (arki)vyskupijij katechetikos central. 

3. Konkurso tikslas - skatinti vyresniiyij klasiij moksleiviij atsaking^ poziurj j meil?, lytiskum^, 
santuok^ ir padeti jiems priimti apgalvotus bei brandzius sprendimus sioje srityje. 

4. Uzdaviniai: 

• supazindinti moksleivius su atsakingu poziuriu j zmogaus lytiskum^ ir meil§; 
• skatinti atsakymij j meiles ir tarpusavio santykiij klausimus ieskoti gerbiant save ir savo bei 

kito asmens kun^; 
• ugdyti gebejim^ kritiskai vertinti populiariosios kulturos siulomas vertybes; 
• pletoti moksleiviij tiriamuosius, analitinius, kurybinius bei prezentacinius gebejimus; 
• prisideti prie brandzios ir atsakingos pilietines visuomenes ugdymo. 

5. Dalyviai - Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklij 9-12 klasiij mokiniai. Darb^ gali rengti vienas 
mokinys arba mokiniij grupe (ne daugiau 5 asmenij). Dalyviij grup? gali sudaryti mokiniai is 
skirtingij mokyklij. 

6. Konkurso tikslas ir uzdaviniai atitinka S M M patvirtint^ Rengimo seimai ir lytiskumo ugdymo 
program^. Konkurso vykdym^ sios programos kontekste koordinuoja Ugdymo pletotes centras 
(M. Katkaus g. 44, Vilnius). 

II. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DARBAMS 

7. Is pagrindineje literaturoje aptariamij klausimij spektro dalyviai pasirenka juos dominanci^ 
sritj ir laisvai suformuluoja savo kurybinio darbo tem^. Literatura bei kai kurie temij pavyzdziai 
pateikti siij nuostatij priede ir V D U K T F tinklapyje adresu <http://www.teologija.vdu.lt/>, 
skiltyje <Konkursai>, <2013-2014>. 

8. Konkurso dalyviai pasirenka mokslin^ arba menin? savo darbo kryptj. Kai kuriais atvejais 
darbas gali priklausyti abiem kryptims is karto. Darbij forma yra laisva. Tai gali buti rasto darbas 
(referatas, poezija, tyrimas, dienorastis, refleksija, straipsnis ir kt.), vaizdine medziaga 
(multimedijos prezentacija, dailes kurinys, foto medziaga, video montazas ir kt.) ir kitos 
israiskos priemones (daina, giesme, sokis, interviu, spektaklio fragmentas ir kt.). 
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9. Rekomenduojama darbo apimtis: 5-10 spausdintij lapij (MS Word, Times New Roman, 12 
§riftas, 1.5 tarpai tarp eiluciij); 10-20 Power Point ar kt. programos pateikciij; 3-10 min. trukmes 
videomedziaga arba analogiska kitij pristatymo budij apimtis. Pasirinkus kitas israiskos 
priemones (daina, sokis, interviu ir kt.), pristatymas yra nufilmuojamas ir pateikiamas kaip 3-10 
min. trukmes videomedziaga. 

10. Pateikiant darb^ nurodoma: 

• darbo pavadinimas; 
• darbo kryptis (moksline, menine arba moksline-menine); 
• moksleivio vardas, pavarde, klase, el. pasto adresas, mokyklos pavadinimas ir 
adresas. Jeigu darb^ renge mokiniij grupe, nurodomi kiekvieno grupes nario 
duomenys. 
• padejusio pasirengti mokytojo vardas, pavarde, kvalifikacine kategorija, destomas 
dalykas. Jei pasirengti padejo keli mokytojai - nurodomi visij jij duomenys. Jei 
moksleivis arba jij grupe darb^ parenge be mokytojo(-ij) pagalbos, nurodoma: 
Darbas atliktas be mokytojo pagalbos. 

11. Darbai pristatomi elektronine forma (jrasyti j CD/DVD). Jei darb^ sudaro tekstas (referatas, 
straipsnis ir pan.), kartu su elektronine pateikiama ir spausdinta forma. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

12. Darbai pristatomi iki 2014 m. vasario 7 d. adresu: Konkursui „Meiles formule", V D U 
Katalikij teologijos fakultetas, Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas. 

13. Darbus vertina V D U Katalikij teologijos fakulteto dekano jsakymu patvirtinta komisija 
(toliau - komisija). Komisija sudaro konkurso organizatoriij ir remejij atstovai: 

• du V D U Katalikij teologijos fakulteto atstovai (komisijos pirmininkas ir 
sekretorius), 
• Ugdymo pletotes centro atstovas, 
• Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo ir kulturos departamento 
Svietimo ir ugdymo skyriaus atstovas, 
• kitij konkurso remejij atstovas. 

14. Penkiolikos geriausiij darbij autoriai kvieciami j konkurso finals pristatyti ir ginti savo darb^. 
Kvietimas j fmal^ issiimciamas autoriams jij nurodytu el. adresu iki 2014 m. kovo 10 d. 17 val. 

IV. KONKURSO FINALO ORGANIZAVIMAS IR APDOVANOJIMAI 

15. Konkurso fmalas vyks V D U Katalikij teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7, Kaunas) 2014 m. 
kovo 21 d. 13.00-17.30 val. (registracijos pradzia- 12.30 val.). 

16. Lesas fmalo organizavimui ir apdovanoj imams skiria organizatoriai. 

17. Konkurso fmalas yra viesas: jj stebeti yra kvieciami visi konkurso dalyviai, jij mokytojai, 
artimieji, draugai ir visi kiti norintys asmenys. 

18. Konkurso fmalo dalyviams keliami sie reikalavimai: pristatyti savo darb^ (skiriama 5-10 
min.) ir atsakyti j komisijos pateiktus klausimus (skiriama 3-5 min.). 
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19. Komisija, jvertinusi darbus bei }\o ir gynimo rezultatus, paskelbia ir apdovanoja 
konkurso nugaletojus. 

20. 1-3 vietij laureatams skiriami piniginiai prizai: 

21. Papildomi prizai skiriami uz idejos ar zanro originalum^, pristatymo isradingum^ ir pan. 

22. Visiems konkurso dalyviams ir jiems pasirengti padejusiems mokytojams isduodamos V D U 
Katalikij teologijos fakulteto pazymos. 

23. Konkurso dalyviij darbai yra negr^inami. Autoriams nepriestaraujant, V D U Katalikij 
teologijos fakultetas pasilieka teis? darbus viesinti. 

24. Darbai vertinami taskais. Moksliniai darbai vertinami pagal moksliskumo (iki 15 taskij) ir 
integruotumo (iki 15 taskij) kriterijus. Meniniai darbai vertinami pagal kurybiskumo (iki 15 
taskij) ir integruotumo (iki 15 taskij) kriterijus. Moksliniai-meniniai darbai vertinami pagal 
moksliskumo (iki 10 taskij), kurybiskumo (iki 10 taskij) ir integruotumo (iki 10 taskij) kriterijus. 

25. Moksliskumas: destymo nuoseklumas ir sistemingumas, nuorodij j darbe naudotus saltinius 
tvarkingumas. 

26. Kurybiskumas: minciij gilumas ir jzvalgumas; pateikimo sklandumas ir isradingumas; 
israiskos originalumas. 

27. Integruotumas: gebejimas isryskinti s^sajas tarp atsakingos lytiskumo sampratos ir 
siandienos kulturiniij aktualijij bei jaunimo lukesciij. 

28. Nepriklausomai nuo darbo krypties, darbo pabaigoje butina pateikti issamij naudotij saltiniij 
s^as^. 

29. Finalinis pristatymas vertinamas atsizvelgiant j jo sklandumq ir isradingum^ bei atsakymij j 
komisijos klausimus pagrjstum^. 

30. Konkurso dalyviams konsultacijos teikiamos Ugdymo pletotes centre: el. pastu 
<Julija.siniciene@upc.smm.lt>, tel. +370 5 210 9826. Bendra informacija teikiama V D U 
KatalikH teologijos fakultete: <dek@ktf.vdu.lt>, tel. +370 37 323477. 

• pirmoji vieta - 300 It, 
• antroji vieta - 200 It, 
• trecioji vieta - 100 It. 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

VI. KONTAKTAI 
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Respublikinio 9-12 klasiij mokiniij 
kurybiniij darbij konkurso 
„Meiles formule" nuostatij priedas 

PAGRINDINES IR PAPILDOMOS LITERATtJROS BEI KITOS MEDZIAGOS 
S4RASAS 

Pagrindine literatura 

1. Casterman, Jean-Benoit. Meiles santykiai. Ar sekme imanoma? 2013. 
2. Pagojus, Ricardas. Meiles pamokos. Kad nemyletume kaip idiotai. 2008 (ir kiti leidimai). 

Pastaba. L K C padovanojo zumalij Meiles santykiai visoms Lietuvos mokykloms, tad jij 
ieskokite savo mokyklos bibliotekose. Knyg^ Meiles pamokos galite rasti Lietuvos viesosiose ir 
kitose bibliotekose. 

Konkurso dalyviai perskaito zumal^ Meiles santykiai arba knyg^ Meiles pamokos (galima 
perskaityti ir abu siuos leidinius). Is pasirinktame leidinyje aptariamij klausimij spektro 
moksleiviai pasirenka juos dominanci^ sritj ir laisvai suformuluoja savo darbo temq. Tolesniam 
temos pletojimui salia pagrindines literaturos galima naudotis bet kuria kita pasirinkta medziaga 
(leidiniais, paskaitomis, filmais ir kt.). Keli papildomos literaturos ir kitos medziagos pavyzdziai 
pateikti toliau. 

Papildoma literatura bei kita medziaga 

1. Dardenne, Jean-Pierre. Vaikas (meninis filmas, 100 min.), 2007. 
2. Harris, Joshua. Atsisveikinimo bucinyspasimatymui. Katalikij pasaulio leidiniai, 2005. 
3. Youcat. Jaunimo katekizmas. Katalikij pasaulio leidiniai, 2011. 
4. Ma, Jaeson. Love (video klipas Youtube, 4:34 min.), 2009. 
5. Narbekovas, Andrius. Lytiskumas: dovana ar nasta? (paskaita, video jrasas Youtube, 47 

min.), 2012. 
6. Shankman, Adam; Moore, Mandy; West, Shane. Jsimintinas pasivaiksciojimas (meninis 

filmas, 98 min.), 2003. 
7. West, Christopher. KUno teologijapradedantiesiems. Katalikij pasaulio leidiniai, 2010. 

Platesnis papildomos literaturos bei kitos medziagos sqrasas pateiktas V D U K T F tinklapyje 
adresu <http://www.teologija.vdu.lt/>, skiltyje <Konkiirsai>, <2013-2014>. 

SIULOMV T E M V S^RASAS 

Demesio: zemiau pateiktos temos yra pateiktos tik kaip pavyzdziai. Kaip nurodyta auksciau, 
konkurso dalyviai visiskai laisvai pasirenka tem^ pagal juos sudominusi^ sritj zumale Meiles 
santykiai arba knygoje Meiles pamokos. Isradingumo ir kurybines laisves! 

• X + Y + ? = ME1LE 

• Filtruok, o ne flirtuok, arba K4 keicia mano zvilgsnis j kit^ zmogij? 

• K4 duoda ir k^ atima skaistybe? 
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Meile ir santuoka - s^ungininkai ar priesai? 

Populiarus stereotipai (zl)ugdo meil?? 

Kuno teologija - kas tai? 

Santuoka - tvirtas pagrindas ar atgyvena? 

Penkios (ne)jveikiamos kliutys skaisciai meilei. 

Vaikinij ir merginij santykiai: kam naudingesni populiarQs stereotipai? 

Kodel tvirtesnes santuokos be „pabandymo"? 

Tikra meile jmainoma? 

Verta laukti santuokos? 

Zmogus - tikslas ar priemone? 

7 Gimnazijos str. 
LT - 44260 Kaunas 
Lithuania 

Tel./Fax: (370 37) 32 34 77 
Tel.: (370 37)20 54 89 

E-mail: ktf@fc.vdu.lt 


