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RESPUBLIKINIO 9-12 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ – MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„TIKĖJIMAS IR MOKSLAS – DU SPARNAI KILTI Į TIESĄ“ NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Pagrindinė konkurso mintis: 
„Mokslas be religijos yra luošas, religija be mokslo yra akla“ (Albert Einstein) 
 
Tikslas:  

 skatinti vyresniųjų klasių moksleivius gilintis į mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajas. 
 

Uždaviniai: 

 skatinti moksleivius ieškoti tikėjimo ir mokslo sąlyčio taškų; 

 ugdyti moksleivių sąmoningą ir brandų krikščioniškąjį tikėjimą; 

 plėtoti mokinių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei prezentacinius gebėjimus; 

 prisidėti prie brandžios ir atsakingos pilietinės visuomenės ugdymo. 

 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

 
 Konkursą organizuoja: VDU Katalikų teologijos fakultetas. 

 Konkursą remia: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros 
departamento Švietimo ir ugdymo skyrius; Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras; 
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras; Panevėžio vyskupijos katechetikos centras; 
Šiaulių vyskupijos katechetikos centras; Telšių vyskupijos katechetikos centras; Vilkaviškio 
vyskupijos katechetikos centras; Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras. 

 Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokiniai. 

 Kūrybiniai darbai rengiami iš šių sričių: gamtos mokslai ir tikėjimas; istorijos mokslai ir 
tikėjimas; filosofija ir tikėjimas; bioetika ir tikėjimas. Siūlomų temų sąrašas ir 
rekomenduojama literatūra pateikta šių nuostatų priede ir VDU KTF tinklapyje adresu 
<http://www.teologija.vdu.lt/>, rubrikoje <Konkursas Tikėjimas ir mokslas>. 

 Kūrybinių darbų forma: esė, referatas, multimedijos prezentacija, video medžiaga ir kitos 
išraiškos priemonės. 

  

http://www.teologija.vdu.lt/


 Rekomenduojama darbo apimtis:  5-10 spausdintų lapų (MS Word, Times New Roman, 12 
šriftas, 1.5 tarpai tarp eilučių); 10-15 Power Point ar kt. programos pateikčių, 3-5 min. 
trukmės video medžiaga arba analogiška kitų pristatymo priemonių apimtis. 

 Pateikiant darbą nurodomas darbo pavadinimas, moksleivio vardas, pavardė, vyskupija, 
mokykla, klasė, kontaktinis telefono numeris ir el. pašto adresas. 

 Darbai pristatomi iki 2011 gegužės 9 d. 17 val. 

 Darbai pristatomi elektronine forma (įrašyti į CD/DVD). Jei darbą sudaro tekstas 
(referatas, esė ir pan.), kartu su elektronine pateikiama ir spausdinta forma. 

 Darbai pristatomi adresu: 

Konkursui „Tikėjimas ir mokslas“ 
VDU Katalikų teologijos fakultetas 
Gimnazijos g. 7, 
LT-44260 Kaunas 

 
 

III. KONKURSO FINALO ORGANIZAVIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 
 Konkurso dalyvių darbus vertina VDU Katalikų teologijos fakulteto dekano įsakymu 

sudaryta komisija (toliau – komisija). 

 Penkiolikos geriausių darbų autoriai 2011 m. gegužės 13 d. pakviečiami į konkurso finalą 
savo darbo pristatymui ir gynimui. Konkurso finalas yra viešas: jį stebėti yra kviečiami visi 
konkurso dalyviai, jų mokytojai, artimieji, draugai ir visi kiti norintys asmenys. 

 Konkurso finalas organizuojamas VDU Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7, 
Kaunas) 2011 m. gegužės 17 d. nuo 13 iki 17 val. (registracijos pradžia – 10.30 val.). 

 Konkurso finalo dalyviams keliami šie reikalavimai: pristatyti savo darbą (skiriama 5-7 min.) 
ir atsakyti į komisijos pateiktus klausimus (skiriama 3-5 min.). 

 Komisija, įvertinusi darbus bei jų pristatymo ir gynimo rezultatus, paskelbia ir 
apdovanoja konkurso nugalėtojus. 

 Apdovanojami 1-10 vietų laureatai. 

 1-3 vietų laureatams apmokama kelionės į Pasaulio jaunimo dienas Madride (2011 m. 
rugpjūčio mėn. 11-21 d.) kainos dalis. 

 Pirmoji vieta: apmokama 400 lt kelionės dalis. Jei pirmos vietos laimėtojas į Pasaulio jaunimo 
dienas Madride nevyksta, jam išmokama 50 proc. sumos, t.y. 200 lt. 

 Antroji vieta: apmokama 300 lt kelionės dalis. Jei antros vietos laimėtojas į Pasaulio jaunimo 
dienas Madride nevyksta, jam išmokama 50 proc. sumos, t.y. 150 lt. 

 Trečioji vieta: apmokama 200 lt kelionės dalis. Jei trečios vietos laimėtojas į Pasaulio jaunimo 
dienas Madride nevyksta, jam išmokama 50 proc. sumos, t.y. 100 lt. 

 4-10 vietų laureatams įteikiamos knygos ir atminimo dovanos. 

 Laureatų darbai bus skelbiami VDU KTF tinklapyje ir kitose katalikiškos žiniasklaidos 
priemonėse. 

 
 

  



IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 moksliškumas (dėstymo nuoseklumas ir sistemingumas; nuorodų į darbe naudotus šaltinius 

tvarkingumas; darbe būtina pateikti citatų nuorodas ir išsamų naudotų šaltinių sąrašą). 

 integruotumas (kitų mokslo sričių žinių sąsajų su teologija išryškinimas); 

 kūrybiškumas (pristatymo/pateikimo išradingumas ir išraiškos originalumas). 

 

V. KONTAKTAI 

 

Konkurso dalyviams konsultacijos teikiamos el. laiškų forma VDU Katalikų teologijos fakulteto 

tinklapyje adresu <http://www.teologija.vdu.lt/>, rubrikoje <Konkursas Tikėjimas ir mokslas>. 

Bendra informacija teikiama: el. paštas < dek@ktf.vdu.lt>, tel. (8-37) 323477. 

 

  

http://www.teologija.vdu.lt/
mailto:dek@ktf.vdu.lt


Respublikinio 9–12 klasių moksleivių 

kūrybinių – mokslinių darbų konkurso 

„Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į 

tiesą”  nuostatų priedas  
 
 

SIŪLOMŲ TEMŲ SĄRAŠAS 
 
Pastaba: žemiau pateiktos temos yra orientacinės. Konkurso dalyvis gali pasirinkti savo paties 
sugalvotą temą. Norintiems konsultacijos dėl temų tinkamumo teikiamos VDU KTF tinklapyje 
adresu <http://www.teologija.vdu.lt/>, rubrikoje <Konkursas Tikėjimas ir mokslas>. 
 

A. Gamtos mokslai ir tikėjimas 
1. Didysis sprogimas ir biblinė sukūrimo samprata 
2. Evoliucija ir biblinio sukūrimo sąsajos 
3. Evoliucija ir tikėjimas 
4. Gyvybės kilmė tikėjimo ir mokslo šviesoje 
5. „Ievos hipotezė“ gamtamokslio ir teologijos požiūriu 
6. Katalikų Bažnyčios požiūris į evoliuciją 
7. Protas ir tikėjimas 
8. Stebuklas ir gamtos dėsniai 
9. Stebuklas: tikėti ar netikėti? 
10. Teologijos ir genetikos sąsajos F. S. Collins’o knygoje  Dievo kalba 
11. Tikėjimas ir mokslas apie visatos atsiradimą 
12. Žmogaus kilmė: gamtamokslio ir teologijos sąsajos 

 
B. Istorijos mokslai ir tikėjimas 
1. XX a. archeologijos atradimai ir biblinių įvykių istoriškumas 
2. Per mokslo atradimus – į tikėjimą (mokslininko atėjimo į tikėjimą istorija) 
3. Tikintis mokslininkas (biografija) 
4. Bažnyčia ir mokslo pažanga viduramžių Europoje 
5. Bažnyčia ir universitetų atsiradimas 

 
C. Filosofija ir tikėjimas 
1. Tikėjimas ir mokslas: sąjungininkai ar priešai? 
2. Protas slėpinio akivaizdoje 
3. Tikintis žmogus – racionalus žmogus? 
4. Gamtos mokslų žinios – kliūtis tikėjimui? 
5. Filosofija – kelias į tikėjimą? 
6. Filosofijos istorija – Dievo ieškojimų istorija? 
7. Ateistas ir tikintysis: kaip susikalbėti? 
8. Dievo buvimo įrodymai šiandienos pasaulyje 

 
D. Bioetika ir tikėjimas 
1.  Žmogus – reprodukcijos produktas?!  
2.  Dirbtinis apvaisinimas – mokslo pažanga ar iššūkis Kūrėjui? 
3.  Žmogaus pradžia: embriono  teisė  gyventi. 
4.  Jei aš būčiau pradėtas mėgintuvėlyje... 
5.  Eutanazija – žmogaus teisė į orią mirtį? 

  

http://www.teologija.vdu.lt/


  

 
 

PAGRINDINĖ  LITERATŪRA 
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proto santykį; http://www.lcn.lt/b_dokumentai/enciklikos/fides-et-ratio.html. 
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9. Lewis C. S. Tiesiog krikščionybė. Nova vita, Šiauliai, 1999. 
10. Messori V. Hipotezės apie Jėzų. Katalikų pasaulis, Vilnius, 1997. 
11. Paškus A. Evoliucija ir krikščionybė. Draugo spaustuvė, Chicago, 1988. 
12. Paškus A. Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien. Lietuvos Katechetikos Centras, 

Kaunas, 1998. 
13. Peroud R. Moteris katedrų laikais. Vaga, Vilnius, 2007. 
14. Pijus XII. Enciklika Humani generis; 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_12081950_humani-generis_en.html 

15. Putinaitė N. Tikėjimo prieigos. Aidai, Vilnius, 2003. 
16. Ratzinger J. Krikščionybės įvadas. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 1991. 
17. Rubšys A. Visatos istorija. Soter, Kaunas, 2000.4 (32) p. 7-20. 
18. Schönborn C. Dar kartą: „Sukūrimas ir evoliucija“. „Bažnyčios žinios“, 2006-9-15, Nr. 

17; http://www.lcn.lt/bzinios/bz0617/617str2.html. 
19. Biblija, arba Šventasis Raštas. Lietuvos Biblijos draugija (bet kuris leidimas). 
20. Theo de Boer. Filosofų dievas ir Paskalio Dievas. Aidai, Vilnius, 2006. 

Pastaba: čia pateikta pagrindinė literatūra. Platesnis rekomenduojamos literatūros sąrašas ir 
pagalbinė medžiaga pateikta VDU KTF tinklapyje adresu <http://www.teologija.vdu.lt/>, rubrikoje 
<Konkursas Tikėjimas ir mokslas>. 

http://www.teologija.vdu.lt/

