PATVIRTINTA
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. V-584
VILNIAUS MIESTO 5 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINOS „BIBLIJOS ŽINOVAS“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Viktorinos „Biblijos žinovas“ (toliau vadinama - Viktorina) nuostatai reglamentuoja
viktorinos tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo, nugalėtojų paskelbimo tvarką ir renginį.
Organizuojama, įgyvendinant 5 klasės katalikų tikybos bendrųjų programų nustatytą turinį,
laukiamą kompetencijų ugdymą.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Viktorinos tikslas – lavinti penktų klasių mokinių gebėjimą gilintis į katalikų tikėjimą,
perprantant Šventojo Rašto istorijas.
3. Viktorinos pagrindiniai uždaviniai:
3.1. skatinti mokinius pažinti ir analizuoti Dievo Žodį, išdėstytą Senajame ir Naujajame
Testamentuose;
3.2. lavinti mokinių kūrybinius, analitinius bei darbo grupėse gebėjimus.
III. VIKTORINOS DALYVIAI
4. Viktorinoje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto penktų klasių mokiniai, kurie mokosi
valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose.
5. Viktorinoje gali dalyvauti 5-tų klasių mokinių komandos. Komandą sudaro 4 mokiniai.
IV. VIKTORINOS VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
6. Viktoriną organizuoja Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija bendradarbiaudama su Vilniaus
miesto katalikų tikybos mokytojų metodiniu būreliu.
7. Viktorinos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019-12-02 iki 2020-03-31 (imtinai). Viktorina
(renginys) vyks 2020 m. kovo 6 d. (penktadienį) 12 val. , Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje
( Aušros Vartų g. 23, Vilnius).
V. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS
8. Viktorinos koordinatorė ir vykdytoja – Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos katalikų tikybos
mokytoja metodininkė Jelena Liubčenko.
9. Kiti viktorinos organizavimo vykdytojai: Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos katalikų
tikybos mokytoja ekspertė Erika Margytė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos katalikų
tikybos mokytoja metodininkė Genovaitė Dobikaltienė, Vilniaus Užupio gimnazijos katalikų
tikybos mokytoja metodininkė Aurelija Petrauskaitė.
10. Viktorinoje dalyvauja 10 pirmų užsiregistravusių komandų. Iš vienos mokyklos su vienu
tikybos mokytoju gali dalyvauti tik viena komanda. Apie mokyklos užregistravimą ir dalyvavimą
bus pranešta elektroniniu paštu.
11. Komandos registruojamos nuo 2020-01-03 iki 2020-02-07 užpildydami elektroninę anketą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPlb2DV0nbdUKam8tpmKAPFL6TKI54gNGO3T
77o-G6av3pg/closedform

12. Viktorinos dalyviai (komandos) pasirengia atlikti užduotis naudojantis IKT priemonėmis,
pagal šias organizatorių nurodytas temas ir Šventojo Rašto vietas (pagal penktos klasės kursą):
12.1. bendros žinios apie Šventąjį Raštą (knygų skaičius, mokėjimas susirasti vietą pagal nuorodą
ir kt.);
12.2. Abraomo tikėjimas ir pasitikėjimas;
12.3. Mozės asmuo, tautos išvedimas iš vergijos;
12.4. Saliamono išmintis;
12.5. palyginimai pagal Luko evangeliją.
VI. VIKTORINOS VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
13. Viktorinos dalyvių žinias vertins Vilniaus miesto katalikų tikybos mokytojų metodinio būrelio
komisija ir Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos atstovas.
14. Komandos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
14.1. neklaidingas Katalikų Bažnyčios mokymo perteikimas;
14.2. išradingumas ir kūrybingumas atliekant užduotis;
14.3. atsakymų aiškumas, išsamumas ir detalumas.
15. Vertinimo komisija 2020 m. kovo 6 d. išrinks geriausias dalyvių komandas ir skelbs viktorinos
rezultatus. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami.
16. Apdovanojimas vyks 2020 m. kovo 6 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje.
17. Laimėjusios komandos bus apdovanotos padėkos raštais bei atminimo dovanomis.

VII. BAIGIAMOJI DALIS
18. Viktorinos organizatoriai turi teisę viktorinos rezultatus skelbti ir publikuoti Vilniaus Antano
Vienuolio progimnazijos internetinėje erdvėje (www.vienuolio.vilnius.lm.lt) bei viktorinos
bendradarbių svetainėse.
19. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti viktorinos nuotraukas. Lydintis mokytojas viktorinos
dieną privalo pateikti dalyvių raštiškus tėvų/globėjų sutikimus (Priedas Nr.1).
20. Papildomą informaciją teikia katalikų tikybos mokytoja metodininkė Jelena Liubčenko el. p.:
liublena@gmail.com

Vilniaus miesto 5 klasių mokinių viktorinos
„Biblijos žinovas“ nuostatų priedas Nr.1

VILNIAUS MIESTO 5 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINA „BIBLIJOS ŽINOVAS“
TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS

Sutinku, kad mano vaiko _________________________________________________
(vardas ir pavardė)

asmens duomenys (vardas ir pavardė bei nuotrauka) viktorinos „Biblijos žinovas“ organizatorių būtų
naudojami vykdant konkursines veiklas:
1. vardas ir pavardė įtraukiami į viktorinos „Biblijos žinovas" bei išrašant dalyvavimo
šiame renginyje pažyminčius dokumentus (padėkas, diplomus);
2. nuotrauka gali būti viešinama Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos
internetinėje erdvėje (www.vienuolio.vilnius.lm.lt) bei viktorinos bendradarbių svetainėse.
_______________________________________________
Mamos/Tėvo/Globėjo(-os) vardas, pavardė

______________________
parašas

