
Projekto „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“ III sekcija 
  

PPrroojjeekkttiinnėė  pprraakkttiinnėė  vveeiikkllaa  „„MMaannoo  kkeelliiaass  įį  ššvveennttuummąą““  

  

                                NN  UU  OO  SS  TT  AA  TT  AA  II  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Projektinė – praktinė veikla organizuojama įgyvendinant 2010 – 2011 m. m. Panevėţio miesto ir 

rajono katalikų tikybos mokytojų metodinių būrelių, Panevėţio vyskupijos katechetikos centro (toliau 

– PVKC), Panevėţio vyskupijos jaunimo centro (toliau – PVJC) vykdomą projektą „Šventieji – Dievo 

gailestingumo liudytojai“. 

 

2. Šie nuostatai reglamentuoja projektinės – praktinės veiklos organizavimo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

  

3. Projektinės – praktinės veiklos tikslas supaţindinti su Dievo gailestingumo liudytojais – šventaisiais, 

jų gyvenimo istorijomis bei ugdyti krikščioniškas dorovines nuostatas ir skatinti jomis gyventi, taip pat 

ugdyti nuostatą būti Dievo gailestingumo liudytojais. 

 

4. Projektinės – praktinės veiklos pagrindiniai uţdaviniai: 

 4.1. skaitant šventųjų gyvenimo istorijas, liudijimus, paţinti ir priimti Dievo 

gailestingumą, suprasti šios ţinios aktualumą šiandien, bei pasidalinti patirtimi su kitais;  

 4.2. pasirinkus tam tikrą veiklą, ugdytis savarankiškumą, dirbti kartu bei mokėti 

savo veiklą pristatyti; 

 4.3. dalyvaujant komandinėje veikloje, skatinti tarpmokyklinį, tarpparapijinį 

bendradarbiavimą;  

 4.4. lavinti mokinių kūrybinius, organizacinius gebėjimus. 

 

IIIIII..  DDAALLYYVVIIAAII  

 

5. Projektinėje – praktinėje veikloje dalyvauja V-VI klasių mokiniai (gali dalyvauti visi norintys ir kitų 

klasių mokiniai). 

 

IV. PROJEKTINĖS – PRAKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Projektinės – praktinės veiklos eiga. 

Mokiniai savo mokykloje, parapijoje pasirenka įvairias veiklas (pvz. gerų darbų darymas, malda, 

savanoriška veikla), kuria bendrus plakatus, pristato pasirinktus šventuosius jaunesnių klasių 

mokiniams, kuria inscenizacijas pagal šventųjų gyvenimus ir vykdo panašią veiklą. Šios sekcijos 

dalyviai savo veiklą gali pristatyti kitų mokyklų mokiniams ir parapijose. 

 

7. Iki geguţės 9 d. projektinės – praktinės veiklos komandos vadovas pristato į PVKC vykusios 

veiklos aprašą: kokia veikla buvo vykdoma, veiklos tikslai ir uţdaviniai, kas dalyvavo, veiklos 

laikotarpis, vieta (gali būti pridėta papildoma vaizdine medţiaga). 

8. Aktyviausias ir kūrybiškiausias komandas kviesime pristatyti savo projektinę – praktinę veiklą 

Sielovados centre vyksiančioje šventėje gegužės mėn. 

 

VV..  PROJEKTINĖS – PRAKTINĖS VEIKLOS  SSĄĄLLYYGGOOSS  

 
9. Projektinėje – praktinėje veikloje gali dalyvauti visi Panevėţio vyskupijos mokiniai, besimokantys bendrojo 

lavinimo mokyklose. 



VVII..  VVEERRTTIINNIIMMOO  KKRRIITTEERRIIJJAAII  
 

10. Individualus dalyvių ar komandų išradingumas ir kūrybingumas. 

11. Temos „Mano kelias į šventumą“ perteikimas ir aktualizavimas. 

12. Projektinės praktinės veiklos organizavimas, vykdymas ir įgyvendinimas.  

 

VVIIII..  LLAAIIMMĖĖTTOOJJŲŲ  AAPPDDOOVVAANNOOJJIIMMAASS  

  

13. Dalyvaujantiems bus įteikti padėkos raštai bei dovanėlės (pagal galimybes).  

  

VVIIIIII..  BBAAIIGGIIAAMMOOSSIIOOSS  NNUUOOSSTTAATTOOSS  

 

14. Šventojo Rašto tekstų nuorodos, šventieji ir rekomenduojama literatūra: 

 

14.1. Šventojo Rašto tekstų nuorodos: Mt 5, 7; Mt 5, 44 – 46; Lk 6, 36 – 38;  

Lk 15, 4 – 7; Lk 15, 11 – 32; Jn 3, 16; Ef 2, 4-10; 1 Jn 6, 7 –21;  2 Jn 1,3;  

 

14.2. Siūlomi šventųjų gyvenimo liudijimai: Šv. Pranciškus Asyţietis, šv. Kūdikėlio 

Jėzaus Teresė, šv. Kazimieras, šv. Jonas Boskas, šv. Iganacas Lojola, šv. Augustinas, šv. Benediktas 

Nursietis, šv. Maksimilijonas Kolbė, šv. Joana Arkietė (Ţana d‘Ark), šv. Kryţiaus Teresė Benedikta 

(Edita Štein), pal. Jurgis Frasatis, šv. ses. Faustina Kowalska, šv. Bernadeta Subiru. 
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