
P R O J E K T A SP R O J E K T A S
  

110 pamokų110 pamokų



2020-ieji LR Seimo buvo paskelbti Ateitininkų metais.  Minint 110-ą organizacijos jubiliejų buvo kuriamas
projektas „110 pamokų“, kurio tikslas – Lietuvos mokyklose pravesti 110 pilietiškumo, tikybos, etikos ar lietuvių
kalbos pamokų. 

Susidūrus su pandemija ir supratus, kad negalime vesti gyvų pamokų, nusprendėme paruošti dvi virtualias
pamokas ir jas padovanoti visiems Lietuvos mokytojams! Tikime, kad tokiu būdu bus pravesta ne 110, o dar
daugiau pamokų!

Ateitininkai – nuo 1910 m. veikianti jaunimo organizacija, kuriai itin svarbu jaunų žmonių ugdymas.
Organizacija vadovaujasi 5 principais: katalikiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, tautiškumas ir
šeimyniškumas.

Daugiau informacijos apie mus sužinosite peržiūrėję šį video: KAS YRA TIE ATEITININKAI?

Tikimės, kad šios pamokos bus pagalba kiekvienam mokytojui ir mokiniui. Atsakymai į užduotus klausimus yra
paremti katalikiškomis vertybėmis – ateitininkišku ugdymu bei patirtimi, įgyta aktyviai veikiant šioje
organizacijoje. 

Apie projektą:Apie projektą:

Kas yra tie ateitininkai?Kas yra tie ateitininkai?

https://youtu.be/OrnAGKKXmPY


P A M O K AP A M O K A
T I K Y B AT I K Y B A  

SU ATEITINININKAISSU ATEITINININKAIS

TEMA: NEPATOGŪS KLAUSIMAI APIE TIKĖJIMĄ

TIKSLAS: gebėti paprastais žodžiais atsakyti į dažnai
kylančius klausimus apie tikėjimą.

SĖKMĖS KRITERIJAI: mokinys gebės argumentuotai,
remiantis katalikiškomis vertybėmis, pateikti
atsakymus į Bažnyčioje ir visuomenėje keliamus
klausimus; gebės drąsiau pateikti savo nuomonę
kalbėdamas nepatogiomis temomis.  

TRUKMĖ: 22 min. video pamoka + užduotis antrajai
pamokos daliai.

PAMOKOS PAŠNEKOVAI: misionierius, moksleivių
ateitininkų sąjungos narys Jokūbas, medicinos
studentė Džiugilė ir filosofijos studentė bei ateitininkų
valdybos narė Goda šnekasi apie tikėjimo klausimus,
kurie dabar kyla moksleiviams, o kadaise kilo ir
patiems studentams. Būtent ateitininkų
organizacijoje, kuri seka Bažnyčios mokymą, šie
žmonės atrado atsakymus į šiuos klausimus.
Kiekviename renginyje ateitininkai ugdo jauną žmogų
pagal katalikškas vertybes.

NUORODA Į PAMOKOS VIDEO:  
TIKYBA SU ATEITININKAIS

https://youtu.be/9eHCYpj16Fg


UŽDUOTIS ANTRAJAI PAMOKOS DALIAI:UŽDUOTIS ANTRAJAI PAMOKOS DALIAI:

 Pasirink vieną kalbėtojų mintį, su kuria sutinki / nesutinki ir paaiškink kodėl.
 Pasirink vieną klausimą, į kurį atsakinėjo kalbėtojai. Kaip pats į jį atsakytum? 

1.
2.

KLAUSIMAI IŠ VIDEO PAMOKOS:KLAUSIMAI IŠ VIDEO PAMOKOS:

 Ar mokslas prieštarauja tikėjimo dogmoms? Kuris jų laimi? 
 Kodėl Bažnyčia yra nusiteikusi prieš lytinius santykius?
 Ar nėra taip, kad visos religijos tiki į tą patį Dievą, tik žmonės sugalvojo religijas kaip
skirtingas formas? 
 Kaip galima būti krikščioniu, jei krikščionybė pridarė tiek daug blogo?
 Kokia prasmė vaikščioti į bažnyčią sekmadieniais, jeigu gali melstis namuose? 
 Kas tau padeda neprarasti tikėjimo, kai viskas labai blogai? 

1.
2.
3.

4.
5.
6.



DAUGIAUDAUGIAU INFORMACIJOS APIE INFORMACIJOS APIE
ATEITININKUSATEITININKUS

Facebook

ATEITININKŲ FEDERACIJA

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

Instagram

ATEITININKŲ_FEDERACIJA

ATEITIES_MOKSLEIVIS

www.ateitis.lt

AF@ATEITIS.LT

+37069928557


