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Renginiai, išvykos, piligrimystės  

 
2018 m. rugsėjo 1 d. Katalikų tikybos mokytojų ir 

katechetų dalyvavimas piligriminiame žygyje  
Aušros Vartai - Trakai.*  
2018 m. rugsėjo 22-23 d. Katalikų tikybos  
mokytojų ir katechetų dalyvavimas  
susitikimuose su popiežiumi Pranciškumi.  
2018 m. lapkričio 15 d. Aušros Vartų Dievo 

Gailestingumo Motinos globos atlaidų diena  
„Motina Stebuklingoji", skirta mokiniams,  
mokytojams ir katechetams (lietuvių ir lenkų k.):  
šv. Mišios ir edukacinės programos 3-5 kl. bei  
6-8 kl. mokiniams.  
2019 m. sausio 4 d. Mokytojų kalėdinis 

susitikimas (lenkų k.).  
2019 m. liepos 8-9 d. Piligriminė kelionė į  
Sokulką (Lenkija) (lietuvių ir lenkų k.)  
2019 m. rugpjūčio mėn. Mokslo metų pradžios 

šventė (lenkų k.).  
 
 

 
Mokymai  

Spalio, lapkričio, kovo, balandžio mėnesiais:  

„Tobulėkime kartu" - gerosios patirties  
pasidalinimo seminarų ciklas, skirtas  
mokytojams, dirbantiems lenkų, rusų, gudų k.  
Spalio, lapkričio, vasario, balandžio mėnesiais:  
„Mažųjų religinis ugdymas" - gerosios patirties  
pasidalinimo seminarų ciklas mokytojams, 

dirbantiems su pradinių klasių mokiniais 

(lietuvių k.).  
„Nori sudominti - dirbk išradingiau" -  
gerosios patirties pasidalinimo seminarų ciklas,  
skirtas jauniems specialistams ir mokytojams,  
dirbantiems 5-8 klasėse (3 susitikimai), 11 - 12  
klasėse (2 susitikimai) (lietuvių k.).  
 
 
 
 
*Organizatoriai Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras  

Kvalifikaciniai seminarai  

 
2018 m. spalio 29 d. 6 akad. val. „Efektyvi šiuolaikinė  

pamoka". Lektorė, mokyklų išorės vertintoja Olivija 

Saranienė (lietuvių ir lenkų k.).  

2018 m. lapkričio 22-23 d. 6 val. kvalifikacinis 

seminaras „Krikščioniškas požiūris į natūralų 

šeimos planavimą ir abortų prevenciją, dirbant su 

vyresnių klasių mokiniais“. Lektorės: Lilijana 

Marcinkevičiūtė ir Elena Kosaitė Čypienė 

2019 m. sausio 17-18 d. 6 akad. val. seminaras 

„Krikščioniškos meditacijos taikymas vaikų ir paauglių 

ugdymo procese".  

Lektorius V.Chmilevski (lietuvių ir lenkų k.). 

2019 m. balandžio mėn. 6 akad. val.  

„Ar Šv. Raštas gali būti knyga man?".  

Lektorius kun. Mozė Mitkevičius (lietuvių k.).  
 
 

Rekolekcijos  

2018 m. rugpjūčio 27 -28 d. rekolekcijos  

tikybos mokytojams ir katechetams Trinapolyje.  
Rekolekcijas ves br. Mateuš Stachovski OFM 

(lietuvių ir lenkų k.).  
2019 m. kovo 15-16 d. Gavėnios rekolekcijos  
katechetams ir tikybos mokytojams Trinapolyje 

(lietuvių k.).  
2019 m. birželio mėn. Rekolekcijos tikybos  
mokytojams ir katechetams Senųjų Trakų  
Viešpaties Apsireiškimo vienuolyne (lietuvių k.). 

2019 m. rugpjūčio mėn. Rekolekcijos katechetams ir 

tikybos mokytojams (lenkų k.).  
 

 
Katechezė  

2019 m. Šv. Velykų laikotarpis.  

Vilniaus arkivyskupijos Sutvirtinamųjų susitikimas  
su arkivyskupu.  
2019 m. vasaros sesija „Ateik... Pasilik... Sek..." 

Spalio, lapkričio, kovo, balandžio mėn.  
„Įkvėpkime vieni kitus" - katechetų pasidalinimas 

gerąja patirtimi.  

Konkursai  

 
2019 m. vasario - kovo mėn.  
bendradarbiaujant su Vilniaus Juzefo Ignacijaus  
Kraševskio gimnazija integruotas katalikų  
tikybos - istorijos konkursas 9-12 kl. mokiniams 

„Gailestingumo keliais" (lenkų k.). 2019 m. 

balandžio - gegužės mėn.  
bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe  
religinės poezijos konkursas 1-12 kl. mokiniams 

(lenkų ir lietuvių k.).  
2018-2019 m. m. bendradarbiaujant su Torūne 

(Lenkija) 1-3kl., 4-6 kl., 7-9 kl., 10-12 kl. (I-IIIG),  
tarptautinis konkursas „Aš ir Bažnyčia"  
(lietuvių ir lenkų k.).  
2019 m. sausio - kovo mėn. bendradarbiaujant  
su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija  
viktorina 6 kl. mokiniams „Dekalogas ir Šv. Raštas" 

(lietuvių k.).  
2019 m. sausio 2 d. - balandžio 28 d.  
Viktorina 4 kl. mokiniams „Esu katalikas" 

(lietuvių ir lenkų k.).  
2018 m. spalio - gruodžio mėn.  
bendradarbiaujant su Riešės gimnazija  
prakartėlių konkursas 1-12 kl. mokiniams 

 „Pats gaminu prakartėlę" .  
2019 m. kovo - balandžio mėn.  
bendradarbiaujant su VilniausMaironio progimnazija  
šalies 1-5 klasių mokinių krikščioniškos muzikos 

festivalis - konkursas „Meilės giesmės" (lietuvių k.).  
2018 - 2019 m. m. bendradarbiaujant su  
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija  
„Protų mūšiai" 7-8 klasių mokiniams (lietuvių k.).  

 


