
 

 

 

TIKYBOS METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA 

2021 m. 

 

Metų veiklos prioritetai: 

1. Tikybos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

2. Įtraukusis ir patyriminis ugdymas 

3. Mokinių socialinės-emocinės kompetencijos tobulinimas 

 

Programos uždaviniai: 

1. Burti Kauno rajono tikybos mokytojų bendruomenę; 

2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos renginius ir projektus/akcijas; 

3. Skatinti mokinių kūrybiškumą, stiprinti dorybių ugdymą ir įprasminti šv. Juozapo kaip šeimos globėjo  pavyzdį. 

4. Įprasminti katalikų tikėjimui svarbių asmenybių veiklą ir idėjas.  

 

Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

1. Metodinio būrelio susirinkimai sausio mėn., 

balandžio mėn., 

spalio mėn., 

gruodžio mėn.  

2021 m. veiklos planas 

Atnaujinti ryšiai su mokytojais 

Veikli bendruomenė 

R. Markevičienė Zoom platforma 

(KRŠC) 

Planas – visiems 

tikybos mokytojams 

2. Kryžiaus kelio mąstymai mokiniams ir 

mokytojams 

1. Kryžiaus mąstymas 3-5 kl. mokiniams 

su seserimi benediktine Celina 

2. Kryžiaus kelio mąstymas 6-10 kl. 

mokiniams su kunigu Vincentu 

Lizdeniu. 

Gavėnios 

laikotarpis, 

vasario 24 d. 

12.15 val. 

kovo 19 d 12.30 

val. 

Krikščioniško gyvenimo 

autentiškumas 

Sąmoningumo ugdymas 

Dorybių praktikavimas 

R. Markevičienė, 

mokytojai, 

užsiregistravę į 

mąstymus 

Zoom platforma 

(KRŠC) 

Registracija išankstinė 

3. Atvira integruota tikybos – lietuvių kalbos 

pamoka „V. Mačernio vizijos“ 

 

Balandžio 30 d. 

9.50 val. 

Įtraukaus ir patyriminio 

mokymosi bei integracijos 

sklaida 

V. Mačernio asmenybės 

R. Markevičienė Kontaktinė pamoka 

arba per el. mokymosi 

platformą 



Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

pažinimas 

4.  Akcija „Darbai mamai ir Marijai“ balandžio-

gegužės mėn.  

 

Pagarba gyvybei ir motinystei 

Dvasinės motinystės svarba 

Pagarbos šeimai pagrindimas 

J.Vaketienė 

I.Graužinienė 

 

Pavadinimas 

derinamas 

5. Edukacinė kelionė „Kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus tikėjimo ir gyvenimo kelias“  

gegužės-birželio 

mėn. 

Piligriminis kelias 

Dvasinis-emocinis ryšys 

Tikybos mokytojų 

bendradarbiavimas 

Įtraukusis ir patyriminis 

mokymasis bei dalijimasis 

patirtimi  

R. Markevičienė Alternatyva – skaidrės 

virtualioje erdvėje 

6. Kūrybinių darbų  konkursas „Šv. Juozapas – 

autoritetas tėvystei“ 

 

 

 

gegužės-birželio 

mėn. 

Paminėti šv. Juozapo metai 

Įsigilinta į šeimos kaip 

valstybės pagrindo instituciją 

Krikščioniškos šeimos vertė ir 

autentiškumas 

Tėvo vaidmens sugrąžinimas  

Pagarbos ir atjautos paieška 

bendradarbiaujat 

Socialinės kompetencijos 

stiprinimas 

Pagarba berniukams ir 

mergaitėms 

Lytiškumo ugdymo pagrindai 

A.Čebatoriūtė 

visi rajono 

tikybos mokytojai 

 

Zoom platforma 

 

7. Gerosios patirties sklaida ‒  metodinė diena spalio mėn.  Pedagoginė, kūrybinė praktika 

Gerosios patirties skaida 

Kompetencijų mokykla 

Tikybos mokytojo ir 

mokomojo dalyko vertės 

pajauta 

Dalykinės medžiagos 

sisteminimas, prieinamumas, 

L. Gužienė, 

visi rajono 

tikybos mokytojai 

Išvyka į Šlienavos 

pagrindinę mokyklą 

Alternatyva – atvira 

pamoka/užsiėmimas 

naudojant Zoom 

 



Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

dalykiškumas 

8. 8- 10 kl. tikybos pamokas lankančių mokinių 

protmūšis „Asmenybės mus augina“  

(skirta J. Lukšos-Daumanto ir V 

Sladkevičiaus metams paminėti, taip pat 

kunigą Juozą Zdebskį ir E. Spirgevičiūtę) 

lapkričio mėn. Intelektualus, emocinis 

bendravimas  

Socialinės-emocinės 

kompetencijos stiprinimas 

Asmenybių pažinimas ir jų 

veiklos bei idėjų įprasminimas 

D. Bruzgienė, 

mokytojai 

Vyks Garliavos J. 

Lukšos gimnazijoje, 

alternatyva ‒ 

protmūšis naudojant 

el. platformas 

Socratives, Zoom 

9. Projektas  „Per gailestingumo darbus į Kalėdų 

džiaugsmą“ 

 

lapkričio-

gruodžio mėn. 

Pasiruošimas Kristaus 

Gimimui 

Gailestingumo darbų kūnui ir 

sielai apžvalga 

Mokomės gyventi dėl kito ir 

kitokio 

Dorybių praktikavimas 

Kūrybiškumo ugdymas 

Virtuali paroda 

J.Vaketienė 

I.Graužinienė 

D.Butkevičienė 

V. Žiobienė 

visi rajono 

tikybos mokytojai 

Šis projektas gali būti 

apjungti (derinama), 

keletą anksesniais 

metai vykusių 

projektų ir akcijų: 

kalėdinių atvirukų 

rengimą (buvusi 

akcija „Iš širdies į 

širdį“), advento 

vainiko kūrimą ir gerų 

darbų  darymą 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Renata Markevičienė 

 

Nariai: Daiva Butkevičienė, Laima Juodytė-Gužienė, Daiva Bruzgienė, Aušra Čebatoriūtė. 

 


