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Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
 

„ŠEIMA – AMORIS LAETITIA“ PLAKATO  
PARODOS GAIRĖS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Šios gairės nustato „Šeima – Amoris Laetitia“ plakato parodos tikslą ir uždavinius, rengėjus, 

organizavimo tvarką.  

4. 2. Plakatų parodos  tikslas: Mokytojai, vesdami pamokas apie šeimą, jos vertybes, pabrėžia šeimos 
kaip tikėjimo ir meilės židinio kurstytojos reikšmę.  Šeima yra tikėjimo lopšys naujajai kartai, todėl 
tiek, kiek ji priima tikėjimą ir Evangeliją, tiek ji tampa ir „evangelizuojančia bendruomene“ 
(Familiaris Consortio, 52). Mokiniai analizuoja meilės džiaugsmo šeimoje išraiškas ir perteikia 
kūrybiškai.  Šeimos – kaip meilės džiaugsmo bendruomenės – centras yra Šventoji Šeima 
šiandieninėje aplinkoje. 

3. Uždaviniai: 
– skatinti jaunimą giliau suvokti pašaukimą šeimai ir šeimos vertybes, ugdančias žmogų visą 

gyvenimą;  

– kūrybingai perteikti svarbiausias šeimos ir Šventosios Šeimos, kaip Amoris Laetitia – meilės 

džiaugsmo, vertybes. 

 

II. RENGĖJAI, ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

5. Parodą inicijuoja Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, Kauno arkivyskupijos Metodinė 

taryba kartu su Kauno švietimo inovacijų centru. 

6. Organizatoriai: Kauno arkivyskupijos dekanatų ir parapijų katechetikos metodinių centrų mokytojai 

ir katechetai. 

7. Dalyviai: Kauno arkivyskupijos mokyklų 1 – 12 klasių mokiniai.  

III. ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Plakatas turi atspindėti „Šeima – Amoris Laetitia“ parodos uždavinius, kurių centre yra Šventoji 
Šeima šiandien. 

9. Reikalavimai: plakatų atlikimo forma įvairi, A3 formatas. 

10. Darbų atranka vyksta dviem etapais:  

10.1. darbai pristatomi į mokyklai priklausančią parapiją ar dekanatą, ten eksponuojami parapijos 
namuose ar bažnyčioje. Iš visų darbų atrenkami trys darbai pagal amžiaus grupes: 1 – 4 klasių; 5 – 8 
klasių; 9 – 12 klasių. 



10.2. Atrinkti 3 darbai iš kiekvienos parapijos (dekanato) iki balandžio 14 d. (imtinai) pristatomi į 
Kauno arkivyskupijos katechetikos centrą, Papilio g. 5, Kaunas, tel. pasiteirauti 8-615-72032. Kauno 
arkivyskupijos katechetikos cento komisija atrinks trijų gražiausių darbų autorius. 

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS PARODOS ĮFORMINIMAS 

 

11. Kartu su darbu pristatoma eksponato kortelė (priedas Nr. 1), darbo antroje pusėje priklijuojama 

kortelė (priedas Nr. 2).  

12. Visi pateikti darbai eksponuojami Kauno arkivyskupijos kurijos konferencijų salės priegose, t. y. Papilio g. 

5, Kaunas.  

13. Visiems parodos dalyviams  išrašomos padėkos, laureatams – diplomai ir dovanėlės. 

 

 

 
Suderinta 2021-12- 20 d.  

Kauno miesto tikybos metodinio būrelio posėdyje. 

 


