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MOKINIŲ RAŠINIŲ KONKURSO „NAMAI YRA VIETA, KURIOJE AUGINAMAS 

GERUMAS“, SKIRTO VYDŪNO 150-OSIOMS GIMIMO METINĖMS,  

NUOSTATAI 

 

ĮVADAS  

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-

uosius metus skelbia Vydūno metais ir yra patvirtinusi Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo 

planą (2016-05-25 Nr. 530).   

Prieš 150 metų kovo 22 dieną Šilutės apskrityje gimė Vilhelmas Storostas – filosofas, rašytojas, 

publicistas, kultūros veikėjas, pasirinkęs prasmingą Vydūno slapyvardį. Kuo gi Vydūnas gali būti 

įdomus ir svarbus šiandien?  

Jo tekstuose iškyla nuoširdus siekis žadinti žmogaus dvasią, asmens žmoniškumą, nuo kurio 

priklausąs ir visos tautos žmoniškumas. Gyvenimas, pasak Vydūno, – tai kelionė tobulumo link, o 

žmonės yra pajėgūs to siekti, nes jiems duota kūrybos galia.  

Svarbi vieta asmenybės augimo kelyje skiriama namams. Pabandykime įsiklausyti: namai turi 

būti „tinkami žmogaus jėgoms gaivinti ir leisti veikti“; „namai tikriausiai sveikatai, jaunumui, grožei 

bus tinkami, kad jų gyventojai nuolatai čia augys, kas išmintinga, kas gera, dora ir kas gražu.“ (knyga 

„Sveikata. Jaunumas. Grožė“). 

Ar šiandien, kai tiek daug jėgų atiduodame išoriniams dalykams, daiktams, karjerai, Vydūno 

mintys neturėtų būti vertos mūsų dėmesio? 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rašinių konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, 

organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Šilutės Vydūno gimnazija (toliau – Gimnazija), bendradarbiaudama su 

Šilutės rajono savivaldybe. 

3. Konkursas skirtas šalies bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokiniams. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Kūrybiškai paminėti Vydūno 150-ąsias gimimo metines siekiant paskatinti mokinius domėtis 

šia išskirtine asmenybe – tauriu humanistu, originaliu mąstytoju, kuriam nuoširdžiai rūpėjo žmogaus ir 

tautos būtis (neatsiejama nuo požiūrio ir į kasdienę buitį).  

5. Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, plėsti kultūrinį akiratį. 

6. Aktyvinti mokinių skaitymą, neformalų domėjimąsi pilietinėmis, dvasinio ugdymo(si) temomis. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. I grupė: 9–10 klasių (I–II gimnazijos klasių) mokiniai. 

8. II grupė: 11–12 klasių (III–IV gimnazijos klasių) mokiniai. 
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IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI RAŠINIUI 

 

10. Rašinio žanras laisvai pasirenkamas. 

11. Rašoma A4 formato lapuose Times New Roman 12 šriftu, 1,5 intervalu tarp eilučių. 

12. Apimtis 1–2 puslapiai. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS  

13. Rašinius vertins Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija.  

14. Vertinimo kriterijai: 

14.1. Temos atskleidimas; 

14.2. Kūrybiškumas ir originalumas; 

14.3. Kalbos turtingumas. 

 

 

VI SKYRIUS 

VYKDYMO TVARKA 

 

15. Rašiniai iki 2018 m. vasario 26 d. siunčiami adresu: Vydūno rašinių konkursui, Atgimimo al. 

3, Šilutė, LT-99123.   

16. Privaloma nurodyti autoriaus vardą, pavardę, klasę, konsultavusio mokytojo (jei toks yra) 

vardą ir pavardę, mokyklos pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą. 

 

VII SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Kiekvienoje dalyvių grupėje skiriamos trys prizinės vietos.      

18. Geriausių rašinių autoriai ir jų mokytojai bus apdovanojami diplomais, padėkos raštais ir 

dovanėlėmis. Apdovanojimai įteikiami Gimnazijoje 2018 metų kovo mėnesį.  

19. Konkurso laureatams ir jų mokytojams dovanojama edukacinė išvyka į Kintų Vydūno 

kultūros centrą. 

20. Nugalėtojų darbai bus skelbiami spaudoje ir Gimnazijos interneto svetainėje. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Papildoma informacija apie Konkursą teikiama telefonu  (8-441) 62401 arba el. paštu 

rastine.vydunas@gmail.com. 
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