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VIKTORINOS 4 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS 

„VIENUOLIJOS IR JŲ ŠVENTIEJI“   

  

N U O S T A T A I 

  

I. BENDROJI DALIS  

  

1. Viktoriną organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras (toliau – VVKC), 

bendradarbiaudamas su  vyskupijos katalikų tikybos mokytojų metodiniais centrais, vienuolijomis, 

Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centru bei VVKC patvirtinta viktorinos organizavimo 

darbo grupe. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja viktorinos organizavimo ir vykdymo tvarką. 

  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

3. Viktorinos tikslas – kūrybiškai paminėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojo 

gyvenimo metus (pradžia – 2014-11-30 (pirmąjį Advento sekmadienį), pabaiga – 2016-02-02 

(Viešpaties paaukojimo šventė), įgyjant žinių apie pašvęstąjį gyvenimą bei Lietuvoje veikiančias 

vienuolijas ir jų šventuosius. 

4. Viktorinos pagrindiniai uždaviniai: 

4.1. atskleisti pašvęstojo gyvenimo esmę ir formas; 

4.2. skatinti mokinius domėtis vienuolijomis ir šventųjų gyvenimais; 

4.3. lavinti mokinių kūrybinius, analitinius bei bendradarbiavimo gebėjimus. 

  
III. DALYVIAI 

  

5. Viktorinoje kviečiami dalyvauti visi 4 - ų klasių mokiniai, besimokantieji Vilkaviškio 

vyskupijos teritorijoje veikiančiose savivaldybių valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo 

mokyklose. 

  

IV. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Viktorinos įgyvendinimo laikotarpis – 2014-11-01 –  2015-06-01. 

7. Mokyklą, kurios mokiniai dalyvaus viktorinoje, tikybos mokytojai iki 2014-11-21 

užregistruoja VVKC tel. 8 671 89 714 arba el. paštu katechetikos.c@vk.lcn.lt  ir tuomet gauna 

literatūros bei šaltinių sąrašą pasiruošimui. 
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8. Tikybos mokytojai, kurių mokiniai dalyvaus viktorinoje, į savo el. pašto dėžutes I-ojo etapo 

užduotis gaus 2015-01-19. 

9. Mokytojai 2015 m. sausio 19 – 30 dienomis savo švietimo institucijose vykdo viktorinos I-

ąjį etapą: 

9.1 Viktorinos dalyviai, pasiruošę naudodamiesi nurodytu literatūros sąrašu, atlieka 

organizatorių parengtas užduotis iš šių temų: 

              9.1.1  Pašvęstasis gyvenimas; 

              9.1.2  Vienuolijos Lietuvoje (priedas nr. 1); 

              9.1.3  Vienuolijos Vilkaviškio vyskupijoje (priedas nr. 2); 

              9.1.4  Vienuolijų šventieji. 

10. Remiantis I etapo užduočių rezultatais, suformuojama kiekvienos mokyklos 5 asmenų 

komanda, dalyvausianti viktorinos II etape dekanate. 

11. Iki 2015-02-02 tikybos mokytojai užregistruoja komandą, dalyvausiančią viktorinos II 

etape VVKC. Dalyvių sąrašas skelbiamas internetinėje svetainėje 2015-02-13. 

12. Viktorinos II-as etapas vyksta organizatorių nurodytose vietose dekanatuose 2015-03-19. 

Atvykę į nurodytas vietas mokiniai atliks užduotis, parengtas pagal nuostatų 9.1 punkte nurodytas 

temas. Darbus tikrina dekanate sudaryta kompetentinga komisija, kuri išrenka laimėjusią komandą 

ir duomenis perduoda VVKC.  

13. Patekusių į III etapą sąrašas skelbiamas internetinėje VVKC svetainėje 2015-03-22. 

14. III etapas ir apdovanojimai vyks 2015 m. gegužės  8 dieną Vilkaviškio vyskupijos 

Pastoraciniame centre Marijampolėje. 

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI 

  

15. Teisingas Katalikų Bažnyčios mokymo apie pašvęstąjį gyvenimą perteikimas. 

16. Išradingumas ir kūrybiškumas atliekant užduotis. 

17. Atsakymų konkretumas. 

18. Bendradarbiavimas atliekant užduotis. 

  

VII. LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

  

19. II etapo dalyviai apdovanojami padėkos raštais, III etapo dalyviai apdovanojami padėkos 

raštais ir organizatorių prizais. 

  

VIII. BAIGIAMOJI DALIS 

  

20. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 



21. Viktorinos rezultatai skelbiami interneto tinklapyje, kurio adresas www.vkpkc.lt   

___________________________________ 
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