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 P A T V I R T I N T A 

Vilniaus arkivyskupijos  

katechetikos centro vadovo 

2020-01-15 Įsakymu Nr. I-05 

 

VIKTORINOS 4 KLASIŲ MOKINIAMS 

„ESU KATALIKASˮ  

N U O S T A T A I 

I. BENDROJI DALIS  

1. 4 klasių mokinių viktoriną „Esu katalikas“ (toliau - viktorina) organizuoja Vilniaus 

arkivyskupijos katechetikos centras (toliau – VAKC), bendradarbiaudamas su Vilniaus 

kunigaikščio Gedimino progimnazijos tikybos mokytoja eksperte Erika Margyte, Vilniaus 

,,Ryto“ progimnazijos tikybos vyresniąja mokytoja Lina Aleškevičiūte. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja viktorinos organizavimo tvarką. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Viktorinos tikslas – gilinti mokinių supratimą apie katalikų misiją kasdienybėje liudyti 

tikėjimą. 

4. Viktorinos uždaviniai: 

4.1. suprasti, kaip savo darbais apaštalai atsiliepė į Kristaus užduotį padaryti jo mokiniais 

visų tautų žmones; 

4.2. padėti suprasti, kad kiekvienas turime misiją liudyti Kristų savo gyvenime; 

4.3. skatinti mokinius būti misionieriais savo aplinkoje; 

4.4. lavinti mokinių kūrybinius, analitinius bei bendradarbiavimo gebėjimus. 

III. DALYVIAI 

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

arkivyskupijos valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose. 

IV. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS 

6. Viktorinos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-01-15 iki 2020-04-30. 

7. Mokinių komandas (4 mokiniai) tikybos mokytojai iki 2020-02-07 užregistruoja VAKC 

Komandos registruojamos VAKC interneto svetainėje užpildydami elektroninę anketą (detalesnė 

informacija apie registraciją teikiama užklausus el. paštu katechetikoscentras@gmail.com arba 

telefonu: 8 (5) 212 50 77, 8 670 21 492).  

7.1. Jei mokykloje yra daugiau nei vienas tikybos mokytojas, dirbantis 4-ose klasėse, 

kiekvienas iš jų turi teisę suformuoti komandą ir dalyvauti viktorinoje. 

7.2. Mokytojai formuodami viktorinos dalyvių komandą savo švietimo įstaigose gali 

vykdyti mokinių atranką. 

7.3. Mokytojai, atvykdami į viktoriną, privalo atvežti visų komandos narių tėvų/globėjų 

pasirašytus sutikimus dėl vaiko/globotinio asmens duomenų tvarkymo (1 priedas). 
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8. Viktorina bus vykdoma organizatorių nurodytose vietose 2020 m. kovo 2 – kovo 20 

dienomis. Mokinių komandos atliks užduotis, parengtas pagal nurodytas temas: 

8.1.  Esu kviečiamas misijai: 

8.1.1. skelbti Dievo žodį (apaštalas Paulius - Apd 9, 1-31; palyginimas apie sėjėją – Mt 

13, 3-9.18-23; palyginimas apie sūnų palaidūną – Lk 15, 11-32; palyginimas apie 

beširdį skolininką – Mt 18, 23-35; nevaisingo figmedžio palyginimas – Lk 13, 6-9); 

8.1.2. mylėti artimą (gailestingumo darbai kūnui ir sielai; palyginimas apie paskutinį 

teismą – Mt 25, 31-46; gailestingojo samariečio palyginimas – Lk 10, 29-37; 

turtuolio ir Lozoriaus palyginimas – Lk 16, 19-31); 

8.1.3. susitikti su Dievu maldoje (Viešpaties malda; fariziejaus ir muitininko maldos – 

Lk 18, 9-14; įkyrios prašytojos palyginimas – Lk 18, 1-8; vynmedis ir šakelės – Jn 

15, 1-8). 

9. VAKC vadovo sudaryta vertinimo komisija išrinks geriausiai užduotis atlikusias dalyvių 

komandas. 

10. Laimėtojų apdovanojimai vyks 2020 m. balandžio mėn. Data bus patikslinta. 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

11. Teisingas Bažnyčios mokymo atskleidimas. 

12. Išradingumas ir kūrybiškumas atliekant užduotis. 

13. Atsakymų išsamumas ir detalumas. 

14. Bendradarbiavimas atliekant užduotis. 

VI. LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

15. Viktorinos dalyviai apdovanojami padėkos raštais, laimėtojai - organizatorių prizais. 

VII. BAIGIAMOJI DALIS 

16. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

17. Viktorinos rezultatai skelbiami interneto tinklapyje www.katechetika.lt; VAKC facebook 

paskyroje: VA katechetikos centras. 

18. Organizatoriai pasilieka teisę konkursinius darbus eksponuoti ar skelbti viešoje erdvėje.  

19. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti viktorinos nuotraukas. 

___________________________________ 
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1 priedas 

 

 

4 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA „ESU KATALIKAS“ 

 

TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS  

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

______________________ 
(data) 

 

 

 

Sutinku, kad mano vaiko / globotinio __________________________________________ 
                                                                                                  (vardas ir pavardė) 

 

asmens duomenys – vardas ir pavardė bei viktorinos „Esu katalikas“ metu padarytos dalyvių 

nuotraukos, kuriose matomas mano vaikas/globotinis – viktorinos 2019-2020 m. m. „Esu 

katalikas“ organizatorių būtų naudojami vykdant konkursines veiklas: 

1. vardas ir pavardė įtraukiami į viktorinos „Esu katalikas“ dalyvių sąrašą bei išrašant 

dalyvavimo šiame renginyje pažyminčius dokumentus (padėkas, diplomus); 

2. nuotraukos galės būti eksponuojamos Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro 

svetainėje: www.katechetika.lt; facebook paskyroje: VA katechetikos centras. 

Sutinku, kad nuotraukas savo ir rėmėjų leidiniuose bei parodose turės teisę naudoti Vilniaus 

arkivyskupijos katechetikos centras. 

 

____________________________________________                      ________________________ 

          Mamos/Tėvo/Globėjo(-os)  vardas, pavardė                                            parašas                                                                 
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