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Kauno J. Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos 
tikybos mokytojos ekspertės Valdos Šadzevičiūtės 

 
 pamokos planas 10 klasės mokiniams 

 
 

       
Tema: Šventasis Benediktas ir jo nuopelnai Europos tautų krikštui 
Tikslas: Paaiškinti mokiniams Šventojo Benedikto veiklą. Atskleisti krikščionybės 
plitimo Europoje aplinkybes. 
 
Uždaviniai: 
Klausydami mokytojos aiškinimo ir atlikdami užduotis, mokiniai sužinos Šventojo 
Benedikto veiklos metodus ir vienuolių benediktinų nuopelnus Bažnyčiai. 
Analizuodami Europos tautų krikšto lentelę, mokiniai supras krikščionybės plitimo 
eigą. 
 
 
Priemonės:  

Tikybos vadovėlis 10 klasei: “Amžiais keliaujanti Dievo tauta”;  
Šventojo Benedikto paveikslas;  
Knygelė apie benediktinų vienuolyną Montekasine; 
Lentelė „Europos tautų krikštas“; 
Grigališkojo giedojimo natų užrašymo pavyzdys; 
Grigališkojo giedojimo CD; 
Magnetofonas. 

 
 
Pamokos eiga 
 
 

Dėstymas Metodiniai nurodymai Metodinės 
priemonės 

laikas 
Pasisveikinimas, malda Skaito mokytoja 2 min.  
1. Prisimenama praėjusios pamokos 
tema: Vienuolynų įsikūrimo aplinkybės ir 
veikla. 
Pasakoma pamokos tema: Šventasis 
Benediktas ir jo nuopelnai Europos tautų 
krikštui. 

Mokytoja klausia, 
mokiniai atsako. 
 
 
Mokiniai užsirašo į 
sąsiuvinius 

2 min. 
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2. Šventojo Benedikto Nursiečio (480-
547) kilmė; jo sumanymas steigti 
vienuolyną; 

Vienuolyno regulos ypatybės: askezė, 
buities darbai, Šv.Rašto studijos ir 
perrašymas, ikonų tapyba, vargšų šelpimas 
giedojimas. 
Taisyklės „Melskis ir dirbk“ naudingumas. 
Šv.Benedikto sesuo Scholastika įsteigė 
vienuolyną moterims. 

Mokytoja aiškina.  
Mokiniai užsirašo į 
sąsiuvinius 
Skaitoma iš 
vadovėlio 109psl. 
 
Mokiniai užsirašo į 
sąsiuvinius. 

5 min. 
Rodomas 
Šventojo 
Benedikto  
paveikslas; 
rodomas natų 
užrašymo 
pavyzdys; 
5 min. 
 
Rodoma 
knygelė apie 
benediktinų 
vienuolyną 
Montekasine 

3. Užduotis mokiniams:  
Pagalvokite, pasitarkite ir parašykite tris 
pirmus darbus, kuriuos padarytumėte, 
norėdami paskleisti krikščionybę tarp 
pagonių. 
Grupelės kviečiamos paskaityti užrašytus 
darbus. 

Darbas grupelėmis 
po 3 (arba poromis) 
 
 
Skaito vienas 
mokinys iš grupelės 

3 min. 
 
 
 
2 min. 
 
 

4. Aiškinamas vienuolių benediktinų 
veiklos metodas skleidžiant 
krikščionybę Europos tautoms: 
- siunčiami žvalgai; 
- išmokstama kalba; 
- kreipiamasi į valdovą; 
- parodoma krikščionybės nauda; 
-   steigiamos mokyklos, bendruomenės 

Mokytoja aiškina; 
atkreipiamas 
dėmesys į vienuolių 
prisitaikymą prie 
kiekvienos tautos 
gyvenimo ir 
kultūrinių 
aplinkybių. 
Mokiniai užsirašo į 
sąsiuvinius 

5 min. 

5. Aiškinama Europos tautų krikšto eiga; 
komentuojamos krikšto aplinkybės ir 
pasikeitę tautų pavadinimai. 
 

Mokytoja aiškina, 
išdalijamos Europos 
tautų krikšto 
lentelės; 
atkreipiamas 
dėmesys į Lietuvos 

7 min. 
 
Lenteles 
mokiniai 
įsiklijuoja į 
sąsiuvinius 
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krikšto metus ir 
aplinkybes. 

6. Vienuolių benediktinų veikla mūsų 
dienomis: 

-   dvasinės literatūros leidyba; 
- katekizmo mokymas; 
- vienuolyno išlaikymas savo darbais; 
- grigališkasis giedojimas; 
- maldos ir veiklos derinimas  

Mokytoja aiškina; 
mokytoja klausia: 
kur benediktinų 
vienuolynai įsikūrę 
Lietuvoje? 
 

7 min.  
 
Klausoma 
grigališkojo 
giedojimo CD 
 

7. Apibendrinamoji išvada: Iki X a. 
pabaigos daugelis Europos tautų jau 
buvo krikščioniškos. Tam 
daugiausia pasitarnavo vienuoliai 
benediktinai. 

    Šventasis Benediktas yra paskelbtas  
    Europos globėju; minimas liepos 11d.          

Mokytoja klausia: 
Kokią pagrindinę 
mintį reikėtų 
užsirašyti?  
mokiniai sako 
įžvalgas; išvadą 
užsirašo į 
sąsiuvinius. 
 

3 min.  
 

   
8. Žinių įtvirtinimas: 
Šioje pamokoje aš sužinojau, kad... 
Mane nustebino... 
Aš manau, kad... 
Norėčiau daugiau sužinoti apie... 

Mokytoja diktuoja 
sakinio pradžią, 
mokiniai parašo 
pabaigą.  
Keli mokiniai 
kviečiami paskaityti, 
ką parašė. 

2 min.  

   
9. Įvertinimas 
      Pabaigos malda 

Vertina mokytoja; 
Meldžiamasi 
bendrai 

1 min. 
1 min. 

   
 

Pamokos planą parengė ir pamoką vedė  
mokytoja ekspertė Valda Šadzevičiūtė 
2014 12 16 
 
 


