
 

Praktinė informacija 
Registruotis tel.: (8 45) 50 77 92; 50 77 96; 

+ 370 614 361 44 

arba el. paštu: pvkcentras@gmail.com 

arba tinklalapyje www.pvkcentras.lt 

pildyti pateiktą anketą 

iki gegužės 31 d.  

 

Registruojantis nurodyti: 

 

- dalyvausiu pirmą kartą 

- jau esu dalyvavęs (-usi) 

 

pedagoginės praktikos metu rinksiuosi: 

 

- 5–6 metų amžiaus grupę; 

- 7–8 metų amžiaus grupę; 

- 8–9 metų amžiaus grupę 

 

- dalyvausiu forumuose (nurodyti tris 

pasirinktus) 

 

Seminaro dalyvio įnašas (nakvynė, 

maitinimas, seminaro medžiaga) –  

150 Lt. 

Kaina neturi būti kliūtis dalyvauti 

seminare.  

 

Šeimoms yra galimybė atvykti su vaikais. 

Vaikams bus parengta atskira programa. 

Šeimas dėl dalyvio mokesčio ir 

papildomos informacijos kviečiame 

kreiptis nurodytu adresu ir telefonais.  

 

Seminaro dalyvius prašome turėti Šv. Raštą. 

Seminaro metu veiks knygynėlis 

 

Pedagoginė literatūra: 

 

 
Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoit Caulle 

Katecheto vadovas „Ateik ir sek mane“ 

 

      
Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoit Caulle 

Katecheto knyga pirmiems katechezės metams 

„Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ ir užduočių knygelė vaikams 

 

     
Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoit Caulle 

Katecheto knyga antriems katechezės metams  

„Pasilikite mano meilėje“ ir užduočių knygelė vaikams  

 

 
„Šviesos vaikų giesmynėlis“ 

CD „Tave, Dieve, garbinu“, „Jėzaus vaikystė ir gyvenimas“ 

ir „Ateik, Šventoji Dvasia“ 

Nuoseklaus vaikų (5–11 metų) 

katalikiško ugdymo ir sakramentinės 

katechezės 

„Ateik ir sek mane“  

SEMINARAS,  

pasitinkant 

 

POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI 

SKELBIAMUS Tikėjimo metus 
 

 
 

„Tikėjimo metai tesutvirtina ryšį su Kristumi“ 
(Apaštalinis laiškas Tikėjimo metams) 

 

Seminaras vyks 2012 m. birželio 12–14 d.  

Pradžia – 12 d. 10 val. 

Registracija – 9 val. 

Seminaro pabaiga – 14 d. 18 val.  

 

Vieta: Jono Pauliaus II namai, M. Jurgaičio g. 5, 

 Šiluva 
 

Kviečiame dalyvauti: 

tikybos mokytojus, 

parapijų katechetus, 

vaikų darželių auklėtojas, 

mamas ir tėčius, norinčius vesti savo vaikus 

tikėjimo keliu 

mailto:pvkcentras@gmail.com
http://www.pvkcentras.lt/


 

Seminaro dienotvarkė: 

Birželio 12 d. 
 

Įvadas į seminarą 

Konferencija: „... ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų 

tikėjimas!“ (1 Jn, 5, 4) 

Mąstymas: „Tikėk manimi, aš stovėsiu ten prieš tave ant 

uolos prie Horebo.“ (Iš 17, 6) 

Tylios maldos laikas 

Šv. Mišios 

 

Po pietų 

 

Amžiaus tarpsniai ir nuoseklaus katalikiško ugdymo 

bendri bruožai 

 

Pedagoginė praktika pagal amžiaus grupes 

Leisti Dievui – Kūrėjui ir Tėvui – evangelizuoti širdis 

Šv. Rašto tekstų egzegezė ir analizė 

Darbas grupėse 

 

Forumai  

Maldos vakaras. „Apaštalų tikėjimo išpažinimo“ 

apmąstymas  

  

Birželio 13 d. 
Ryto malda  

Konferencija: „Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius 

tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės.“  
(Rom 15, 3)  

  

Mąstymas: „Jėzaus motina laikė visus įvykius savo 

širdyje.“ (Lk 2, 51) 

  

Tylios maldos laikas 

Šv. Mišios 

 

Po pietų 

 

Pedagoginė praktika pagal amžiaus grupes  
Drauge su Jėzumi gyventi Evangelija 

Šv. Rašto tekstų egzegezė ir analizė 

Darbas grupėse  

Forumai  

Maldos vakaras. Mąstymas „Jei tu pažintum Dievo 

dovaną...“ 

Švč. Sakramento adoracija. Sutaikinimo sakramentas 

 
 

Birželio 14 d. 

 
Ryto malda 

Konferencija: „Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė 

– šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.“  
(1 Kor 13, 13) 

 

Mąstymas: „Patirti meilę ir per tai leisti Dievo šviesai 

įžengti į pasaulį.“ (Deus caritas est, p. 54)  

Šv. Mišios 

 

Po pietų 

 

Pedagoginė praktika pagal amžiaus grupes 

Drauge su Šventąja Dvasia tapti Evangelijos liudytojais 

Šv. Rašto tekstų egzegezė ir analizė 

Praktinis darbas grupėse, pasidalijimas patirtimi 

Forumai  

 

Seminaro užbaiga: siuntimas gyventi tikėjimu 

 

 
Forumai 

 Tikėjimo perdavimas šeimoje. Vaikų adoracija 

 Ikonos kalba 

 Giesmių su judesiais mokymasis  

 Specifinių priemonių (biblinių figūrėlių) panaudojimas 

nuosekliame ugdyme ir katechezėje 

 Katechezė neįgaliems vaikams 

 Rengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams 

katechezė. Tėvų katechezė 

 
Seminaro lektoriai: J.E. Apaštalinis nuncijus  

Arkivysk. dr. Luigi Bonazzi 

T. Jean-Emmanuel Taillandier de Gabory 

(Šv. Jono Teologo vienuolyno prioras) 

Kun. dr. Gediminas Jankūnas 

Kun. Mindaugas Kučinskas 

Kun. Albertas Kasperavičius 

Seminaro rengėjai: Panevėžio vyskupijos katechetikos 

centras, Panevėžys, Marijonų g. 24.  

A. s. banke: LT707300010002382668 

Bendradarbiauja 

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 

 

 

Nuoseklus katalikiškas vaikų ugdymas 
vadovaujasi Dievo Žodžiu ir  

Bažnyčios Mokymu, siekdamas padėti 

pagrindus asmens dvasiniam gyvenimui. 

 

Jis apima: 

 tikėjimo žadinimą ankstyvosios vaikystės 

metais (5–6 m.) 

 pirmuosius katechezės metus (7–8 m.) 

 antruosius katechezės metus (8–9 m.). 

 

Toks ugdymas įveda vaiką į Bažnyčios 

gyvenimą ir parengia jį sakramentinei 

katechezei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


