Projekto „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“ II sekcija
Viktorinos VII – X klasių mokiniams „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Viktorina 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 viktorinos organizavimo tvarką.
II.

TIKSLAS IR UŢDAVINIAI

3. Viktorinos tikslas – supaţindinti su Dievo gailestingumo liudytojais – šventaisiais, jų gyvenimo
istorijomis bei ugdyti mokinių krikščioniškas dorovines nuostatas ir skatinti jomis gyventi bei ugdyti
nuostatą būti Dievo gailestingumo liudytojais.
4. Viktorinos pagrindiniai uţdaviniai:
4.1. skaitant šventųjų gyvenimo istorijas, liudijimus, paţinti ir priimti Dievo
gailestingumą, suprasti šios ţinios aktualumą šiandien;
4.2. dirbant komandose, ugdyti mokinių savarankiškumą;
4.3. dalyvaujant viktorinose skatinti tarpmokyklinį, tarpparapijinį
bendradarbiavimą.
III.

DALYVIAI

5. Viktorinoje dalyvauja VII-X klasių mokinių komandos pagal amţiaus grupes VII-VIII ir IX-X kl.
IV.

VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS

6. Viktorinos eiga.
I etapas
Mokytojai 2011m. vasario – kovo mėn. mokyklose vykdo viktorinos I-jį etapą (patys mokytojai,
pasirenka tinkamą būdą komandoms formuoti ir atrinkti bei pravesti viktoriną savo mokyklose).
II etapas
Mokytojai balandžio mėn., bendradarbiaudami su parapijų kunigais, organizuoja viktorinas tarp
mokyklų ar parapijų komandų. Veiklą koordinuoja dekanato metodinio būrelio pirmininkas ir
koordinatorius.
III etapas vyksta 2011 m. gegužės mėn. Sielovados centre. Viktoriną organizuoja Panevėţio
vyskupijos katechetikos centras, miesto ir rajono metodinių būrelių pirmininkai ir Vyskupijos jaunimo
centras.
7. Viktorinos dalyviai, laikas, vieta ir kt.
Dalyviai: dekanatų komandos nugalėtojos, t.y. po 2 komandas iš kiekvieno dekanato (pagal amţiaus

grupes: VII-VIII ir IX-X klasių mokiniai). Komandą sudaro 5 nariai. Gali atvykti po 3-4 „sirgalius“.
Vyks dvi atskiros viktorinos: 7-8 ir 9-10 klasių mokiniams.
Laikas: geguţės – birţelio mėn. (datą tikslinsime).
Vieta: Panevėţio vyskupijos Sielovados centras (Panevėžys, Marijonų g. 24).
Sąlygos dėl dalyvavimo trečiajame etape: komandas, norinčias dalyvauti viktorinoje Sielovados
centre, prašytume pranešti iki geguţės 1 dienos tel.(845) 507796; (854) 507793.
Prisistatymas: komandos parengia prisistatymą, emblemą, pavadinimą (trukmė – ne ilgiau 5 min.).
8. Uţduotys viktorinai.
Klausimai ir uţduotys rengiami remiantis šiais šventųjų ar palaimintųjų gyvenimo ir veiklos bruoţais:
amţius, kuriame veikė ir gyveno šventasis;
šalis, kurioje gyveno;
jo misija, kuo ypatinga buvo jo veikla;
kokie išskirtiniai biografiniai faktai liudija Dievo gailestingumo patirtį;
šventojo simbolis;
švenčiama šventojo diena liturginiame kalendoriuje.
V.

VIKTORINOS SĄLYGOS

9. Viktorinoje gali dalyvauti visi Panevėţio vyskupijos VII-X klasių mokiniai, besimokantys bendrojo
lavinimo mokyklose.
VI.

VERTINIMO KRITERIJAI

10. Individualus dalyvių ar komandų išradingumas ir kūrybingumas.
11. Atsakymų išsamumas ir detalumas.
12. Remiantis šventųjų gyvenimų liudijimais, gebėti perteikti ţinią apie Dievo gailestingumą.
VII.

LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

13. Laimėtojai apdovanojami padėkos raštais bei dovanėlėmis (pagal galimybes).
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Viktorinos vertinimo komisija bus sudaroma iš nepriklausomų ekspertų ir jos sprendimai
neginčijami.
15. Šventojo Rašto tekstų nuorodos, šventieji ir rekomenduojama literatūra.
15.1. 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;
15.2. 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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