PATVIRTINTA
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos
Direktoriaus 2018-12-30 įsakymu Nr. V-167
VILNIAUS MIESTO IR RAJONO MOKYKLŲ 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ PROTŲ MŪŠIO
„TIKĖJIMO ASAS“
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus miesto ir rajono mokyklų 7-8 klasių mokinių protų mūšio „Tikėjimo asas“ (toliau – renginio)
nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, dalyvius, organizavimo ir vertinimo, nugalėtojų paskelbimo
tvarką ir renginį.
II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. Renginio tikslas - skatinti mokinius gilintis į Katalikų tikėjimą bei kviesti jį liudyti Bažnyčioje,
visuomenėje, kultūrinėje ir mokymosi aplinkoje.
3. Renginio pagrindiniai uždaviniai:
3.1. Sudaryti sąlygas pasitikrinti ir praplėsti žinias apie Jėzaus Kristaus asmenį, Šventąjį Raštą, Katalikų
Bažnyčios sakramentus ir sakramentalijas, liturginius drabužius, indus bei reikmenis, Šv. Velykų Didįjį
Tridienį.
3.2. Lavinti mokinių kūrybinius, analitinius, bendravimo ir bendradarbiavimo darbo grupėse gebėjimus.

III. RENGINIO DALYVIAI
4. Renginyje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų 7-8
klasių mokinių komandos.
5. Komandą sudaro 5 mokiniai.
6. Komandą lydintis mokytojas nėra komandos narys ir renginyje dalyvauja žiūrovo teisėmis.

IV. RENGINIO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
7. Renginio įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-12-03 iki 2019-03-01 (imtinai).
8. Renginys vyks 2019 m. kovo 1 d. (penktadienį) 12.00 val. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje
(Genių g. 8/4, Vilnius).

V. RENGINIO ORGANIZAVIMAS
9. Renginį organizuoja Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus
arkivyskupijos katechetikos centru.
10. Renginio koordinatorius ir vykdytojas – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos katalikų tikybos
mokytojas metodininkas Tomas Bartkus.
11. Organizatorių kontaktai:
Tomas Bartkus – mob. tel. 867114397, el. p. tomobartkaus@yahoo.co.uk
Vilniaus rajono Lavoriškių gimnazijos tikybos vyresnysis mokytojas Aleksandr Savickij – mob. tel.
864504171, el.p. aleksandras.savickij@gmail.com
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12. Kiti renginio organizatoriai ir vykdytojai:
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos tikybos mokytoja Janina Rimeikienė,
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro religinio ugdymo specialistė Jelena Liubčenko.
13. Renginyje dalyvauja 8 pirmos užsiregistravusios komandos. Iš vienos mokyklos su vienu tikybos
mokytoju gali dalyvauti tik viena komanda. Registracija bus patvirtinta elektroniniu paštu.
14.
Komandos
registruojamos
nuo
2019-01-03
iki
2019-02-11
elektroniniu
paštu
tomobartkaus@yahoo.co.uk
Registruojantis užpildoma registracijos lentelė (priedas Nr.1).
15. Pateikus paraišką ji gali būti koreguojama, tačiau apie komandos sudėties ar kitus pasikeitimus
organizatoriai privalo būti informuoti ne vėliau nei dieną iki renginio, t. y. vasario 28 d., ketvirtadienio 13
val.
16. Renginio turinį sudaro žinių patikrinimas ir kūrybinės žinių taikymo užduotys.
Renginio dalyviai (komandos) pasirengia atlikti užduotis pagal šias organizatorių nurodytas temas ir
Šventojo Rašto literatūrą.
16.1. Žinių patikrinimas:
 Jėzaus Kristaus Asmuo (gyvenimas, faktai, įvykiai);
 Katalikų Bažnyčios sakramentai;
 Katalikų Bažnyčios liturginiai drabužiai, indai bei reikmenys;
 Šv. Velykų Didysis Tridienis – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmė.
16.2. Kūrybinių žinių taikymo užduotys:
 Remiantis Šventojo Rašto Pradžios knygos 1-2 skyriumi.
 Remiantis bendromis žiniomis apie Šventąjį Raštą.
 Papildomų priemonių turėti nereikia.
17. Rekomenduojami šaltiniai ir literatūra ruošiantis renginiui:
 Apie Jėzaus Asmenį:
Evangelijos pagal Matą, Luką;
YOUCAT vaikams,
Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2018, p. 224-228.
 Apie Katalikų Bažnyčios sakramentus:
YOUCAT jaunimo katekizmas,
Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2013, p.101-159;
Susitikimai, Katalikų tikybos vadovėlis 7 klasei, Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2012, p. 119157.
 Apie Katalikų Bažnyčios liturginius drabužius, indus bei reikmenis:
„Mažųjų skaitiniai“. Liturginiai reikmenys http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-07-26mazuju-skaitiniai-liturginiai-reikmenys/103703
Liturginiai drabužiai: istorija, funkcijos, simbolika http://apzvalga.eu/liturginiai-drabuziaiistorija-funkcijos-simbolika.html
 Apie Šv. Velykų Didįjį Tridienį:
Didžioji Velykų Liturgija https://www.magnificat.lt/didzioji-velyku-liturgija/;
Didysis Velykų Tridienis http://www.jesuit.lt/kuo-baznycia-gyvena-siandien/didysis-velykutridienis;
https://www.vievioparapija.eu/category/didysis-tridienis.
VI. RENGINIO VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
18. Renginio metu dalyviams draudžiama naudotis papildomais informacijos kaupimo bei perdavimo
įrengimais (mobiliaisiais telefonais, delniniais bei planšetiniais kompiuteriais, internetu);
19. Renginio dalyvių žinias vertins Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija.
19. Komandos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
19.1. neklaidingas Katalikų Bažnyčios mokymo perteikimas;
19.2. išradingumas, kūrybingumas, greitis atliekant užduotis;
19.3. atsakymų aiškumas, išsamumas ir detalumas.
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20. Vertinimo komisija 2019 m. kovo 1 d. išrinks geriausias dalyvių komandas ir skelbs renginio
rezultatus. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami.
21. Apdovanojimas vyks 2019 m. kovo 1 d. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje.
22. Laimėjusios komandos bus apdovanotos padėkos raštais bei dovanomis.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Renginio organizatoriai turi teisę renginio rezultatus skelbti ir publikuoti Vilniaus Barboros
Radvilaitės progimnazijos internetinėje svetainėje http://www.radvilaites.vilnius.lm.lt/, Lavoriškių
gimnazijos internetinėje svetainėje http://www.pagrindine.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/index.php/en/,
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro internetinėje svetainėje www.katechetika.lt bei facebook
paskyroje.
24. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti renginio vykdymo nuotraukas. Lydintis mokytojas renginio
dieną privalo pateikti dalyvių raštiškus tėvų/globėjų sutikimus (Priedas Nr.2).
25. Papildomą informaciją teikia katalikų tikybos mokytojas metodininkas Tomas Bartkus, el. p.:
tomobartkaus@yahoo.co.uk.
_____________________
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Vilniaus miesto ir rajono 7-8 klasių mokinių protų
mūšio „Tikėjimo asas“ nuostatų priedas Nr.1

VILNIAUS MIESTO IR RAJONO 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ PROTŲ MŪŠIO „TIKĖJIMO ASAS“
DALYVIŲ REGISTRACIJOS LENTELĖ

Registracijos Švietimo įstaigos
data
pavadinimas

Lydinčio tikybos mokytojo
Vardas Pavardė

Dalyvaujančios komandos
mokinių Vardai Pavardės
1.

................................................
................
2.
Kontaktai:
Tel.:........................................

3.

.....................
4.

El. p.:

................................................ 5.
........

Vilniaus miesto ir rajono 7-8 klasių mokinių protų
mūšio „Tikėjimo asas“ nuostatų priedas Nr.2

VILNIAUS MIESTO IR RAJONO 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ PROTŲ MŪŠIS „TIKĖJIMO ASAS“
TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS

Sutinku, kad mano vaiko _________________________________________________
(vardas ir pavardė)
asmens duomenys (vardas ir pavardė bei nuotrauka) protų mūšio „Tikėjimo asas“ organizatorių būtų
naudojami vykdant konkursines veiklas:
1. vardas ir pavardė įtraukiami į protų mūšio „Tikėjimo asas“ bei išrašant dalyvavimo šiame
renginyje pažyminčius dokumentus (padėkas, diplomus);
2. nuotrauka gali būti viešinama Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos internetinėje
svetainėje http://www.radvilaites.vilnius.lm.lt/; protų mūšio bendradarbių Lavoriškų gimnazijos
http://www.pagrindine.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/index.php/en/ bei Vilniaus arkivyskupijos katechetikos
centro https://katechetika.lt/ svetainėse; Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro facebook paskyroje
VA katachetikos centras.
_______________________________________________
Mamos/Tėvo/Globėjo(-os) vardas, pavardė

______________________
parašas

