
PRAKTINĖ INFORMACIJA 
 
REGISTRUOTIS tel.: (8 45) 507792, + 370 614 361 44 

arba el. paštu: paneveziovkc@gmail.com 
IKI BIRŽELIO 10 D. 
Registruojantis prašome užpildyti ANKETĄ, 
pateiktą tinklalapyje www.pvkcentras.lt 
 
Registruojantis svarbu nurodyti: 
 

 dalyvausite pirmą kartą 

 jau esate dalyvavęs (-usi) 
 

Pedagoginės praktikos metu rinksitės: 

 tikėjimo žadinimas (5–6 m.) 

 ikisakramentinė katechezė (7–8 ir 8–9 m.) 

 posakramentinė katechezė (10–12 m.) 
 

Kokius 3 forumus pasirinksite 
 

  
 

Seminaro dalyvio įnašas: 150 Lt 
(nakvynė, maitinimas, seminaro medžiaga) 

KAINA NETURI BŪTI KLIŪTIS DALYVAUTI SEMINARE! 

 
ŠEIMOMS yra galimybė atvykti su vaikais. 

Vaikams parengta atskira programa. Dėl dalyvio 
mokesčio ir papildomos informacijos šeimas 
kviečiame kreiptis nurodytais telefonais arba 

rašyti el. paštu. 
 

  
 

Seminaro dalyvius prašome atsivežti Šv. Raštą. 
 

Seminaro metu veiks knygynėlis –  
bus galima įsigyti pedagoginę metodinę 

medžiagą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUJIENA! 

Katecheto knyga 
vaikų tikėjimo 
žadinimui 

„Vaikai,  

šlovinkit Dievą!“ 
 
 
 

Seminaro lektoriai: 

Mons. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis, doc. dr. Benas 
Ulevičius, kun. Erastas Murauskas, kun. Miroslavas 

Anuškevič, dr. ses. Daiva Kuzmickaitė MVS,  

Indrė ir Ramūnas Aušrotai, Rita Ratkevičiūtė, Ligita 
Kliukienė, Ernesta Juršaitė, Zita Tručionienė, Vida 

Šlepikienė, s. Marta Gedminaitė, Raminta Kruopytė, s. Elija 
Rudinskaitė, Jurgita Šadauskienė, Kristina Rankelytė 

Seminaro rengėjai: 

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras  
(Marijonų g. 24., 35138 Panevėžys, A. s. banke: LT707300010002382668) 

Bendradarbiai: 

Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų katechetai 

ŠEIMOS METAMS SKIRTAS 
 

Nuoseklios katechezės ciklo 
„Ateik ir sek mane“  

seminaras 

5–12 metų amžiaus vaikų  
tikėjimo ugdymui 

(ikisakramentinė, sakramentinė ir 
posakramentinė katechezė) 

 

„Vaikai, šlovinkit Dievą!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seminaras vyks 2014 m. birželio 13–15 d. 
Pradžia: penktadienį 9.30 val. 
Registracija: nuo 8.30 val. 

Pabaiga: sekmadienį 17.30 val.  
 

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

 
KVIEČIAMI DALYVAUTI: 

mamos ir tėčiai, norintys vesti savo vaikus tikėjimo 
keliu, parapijų katechetai, tikybos mokytojai, 

kunigai, ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų, 
vaikų užimtumo centrų pedagogai 

„Tegu mūsų laikų pasaulis, kuris ieško 
kartais skausmingai, o kartais viltingai, 
išgirsta Gerąją Naujieną ne iš liūdnų ir 

netekusių drąsos, nekantrių ir 
gniaužiamų baimės skelbėjų, bet iš 

Evangelijos tarnautojų, kurių 
gyvenimas žėruoja kaitra, kurie pirmi 

persiėmė Kristaus džiaugsmu.“ 

Apaštališkasis paraginimas 
Evangelii Gaudium 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIRŽELIO 13 D. 

Priimti Dievo meilę 
 
Įvadas į seminarą 

I Konferencija: „Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse 
būtų manasis džiaugsmas...“ (Jn 15,11) 

II Konferencija: „Regėti širdimi reiškia žvelgti 
vaiko akimis“  

Šv. Mišios 
 
Po pietų 
 
FORUMAI pagal pasirinkimą* 

PEDAGOGINĖ PRAKTIKA:  
Nuoseklios – ikisakramentinės, sakramentinės ir 
posakramentinės – katechezės dinamika 

Biblinių nuostatų ugdymas 

III Konferencija: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo 
paveikslą.“ (Pr 1) 

Darbas grupėse pagal amžiaus grupes: 

Pirmojo etapo pokalbių dinamika 

Pokalbių pristatymas (su vaikais) 
 
Bendrystės vakaras „Kartu su Marija“ 

SEMINARO DIENOTVARKĖ 
 
 

BIRŽELIO 14 D. 

Drauge su Jėzumi gyventi Gerąją Naujiena, 
priimti atleidimą 

 
Įvadas į tyliąją maldą 

Tylios maldos laikas 

 

IV Konferencija: „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali 
padaryti mane švarų“ (Lk 5,12) 

Šv. Mišios  
 
Po pietų 
 
FORUMAI pagal pasirinkimą* 

PEDAGOGINĖ PRAKTIKA pagal amžiaus grupes: 

Pokalbių pristatymas (su vaikais) 

Šv. Rašto tekstų analizė 

Pokalbio parengimas 
 
Švenčiausiojo Sakramento adoracijos ir 
Sutaikinimo vakaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIRŽELIO 15 D. 

Drauge su Šventąja Dvasia gyventi Dievo 
Žodžiu ir Eucharistija Bažnyčioje 

 
Įvadas į tyliąją maldą 

Tylios maldos laikas 

 
V Konferencija: „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų 
mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir 
maldų“ (Apd 2, 42)  
Šv. Mišios  
 
Po pietų 
 
PEDAGOGINĖ PRAKTIKA pagal amžiaus grupes: 

Pokalbių pristatymas (su vaikais) 

Šv. Rašto tekstų analizė 

Pokalbio parengimas ir šventimas 
 
FORUMAI pagal pasirinkimą* 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

* FORUMAI: 

 Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, tėvų katechezė 

 Dekupažo technikos taikymas katechezėje 

 Kaip šeima gali padėti šeimai Bažnyčioje 

 Vaikų maldos grupės „Vilties vaikai“ misija parapijose 

 Specifinių vaizdinių priemonių (biblinių figūrėlių) panaudojimas nuoseklioje katechezėje 

 Giesmių mokymasis 

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.) 

 ikisakramentinę katechezę (7–8 ir 8–9 m.) 
 sakramentinę katechezę (9–10 m.) 
 posakramentinę katechezę (10–12 m.) 


