
 

 

 

TIKYBOS METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA 

2022 m. 

 

Metų veiklos prioritetai: 

1. Tikybos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

2. Įtraukusis ir patyriminis ugdymas 

3. Emocinio intelekto lavinimas 

4. Darbo gairių ir ilgalaikių planų atnaujinimas pagal naują tikybos ugdymo programą 

 

Programos uždaviniai: 

1. Burti Kauno rajono tikybos mokytojų bendruomenę; 

2. Skatinti tikybos mokytojus dalintis gerąja patirtimi 

3. Skatinti mokinių kūrybiškumą, stiprinti dorybių ugdymą; 

4. Įprasminti katalikų tikėjimui svarbių asmenybių veiklą ir idėjas.  

 

Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

1. Metodinio būrelio susirinkimai: 

• 2022 m. veiklos programos 

rengimas 

• Veiklos porgramos pristatymas 

rajono tikybos mokytojams, 

programos aptarimas 

• Programoje numatytų veiklų 

įgyvendinimo aptarimas 

 

 

sausio mėn., 

vasario 15 d. 

 

 

balandžio mėn., 

spalio mėn.,  

gruodžio mėn.  

2022 m. veiklos programa 

Atnaujinti ryšiai su 

mokytojais 

Bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymas 

Veikli bendruomenė 

R. Markevičienė 

L. Montrimaitė 

Susitikimai per Zoom 

platformą (KRŠC) 

Veiklos programa 

patalpinta KRŠC interneto 

svetainėje ir išsiųsta 

visiems rajon tikybos 

mokytojams 

2. Kryžiaus kelio mąstymai sakralinės 

muzikos fone su kunigu Viliumi Sikorsku 

Išlaužo (Prienų r.) Švč.Mergelės Marijos 

Krikščionių pagalbos bažnyčioje 

Nuo 17.30 val. – Kryžiaus kelio mąstymai 

kovo 2 d. 

17.30-20.00 val. 

Krikščioniško gyvenimo 

autentiškumas 

Sąmoningumo ugdymas 

Dorybių praktikavimas 

E.Čaplinskienė 

D. Bruzgienė 

Registracija išankstinė: 
https://forms.gle/AtaDdNLn4aTo4M3H7  

https://forms.gle/AtaDdNLn4aTo4M3H7


Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

sakralinės muzikos fone 

19.00 val. – šv. Mišios 

3. Atvira integruota lietuvių- tikybos kalbos 

pamoka „Žmogaus paklydimai ir 

sugrįžimai“ 

VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje 

(kabinetas bus patikslintas vėliau) 

kovo 31 d.  

nuo 10 val. 45 

min iki 12 val. 

25 min.  

Įtraukaus ir patyriminio 

mokymosi ir integracijos 

sklaida remiantis atnaujinamų 

programų rekomendacijos. 

Kompetencijų ugdymas.  

R. Markevičienė 

R. Raižienė 

 

4. Seminaras mokytojams (psichologijos, 

apie asmenybės tipus, etc.) 

 Mokytojų bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas 

R. Markevičienė 

 

Tema tikslinama 

5.  Akcija „Darbai mamai ir Marijai“ balandžio-

gegužės mėn.  

 

Pagarba gyvybei ir motinystei 

Dvasinės motinystės svarba 

Pagarbos šeimai pagrindimas 

J.Vaketienė 

 

 

6. Gerosios patirties sklaida ‒  metodinė 

diena „Atnaujintos ugdymo programos: 

patirtys, įžvalgos ir atradimai“ 

spalio mėn.  Pedagoginė, kūrybinė 

praktika 

Gerosios patirties skaida 

Kompetencijų mokykla 

Tikybos mokytojo ir 

mokomojo dalyko vertės 

pajauta 

Dalykinės medžiagos 

sisteminimas, prieinamumas, 

dalykiškumas 

D. Bajarūnienė  Išankstinė registracija 

(KRŠC) 

 

7. Tikybos pamokas lankančių mokinių 

kūrybinės dirbtuvės „Asmenybės mus 

augina“, skirtos Lietuvos Katalikų 

Kronikos metams įprasminti ir prie 

Kronikos leidimo prisidėjusioms 

asmenybėms paminėti (bus patikslinta)  

 

lapkričio mėn. Intelektualus, emocinis 

bendravimas  

Socialinės-emocinės 

kompetencijos stiprinimas 

Asmenybių pažinimas ir jų 

veiklos bei idėjų 

įprasminimas 

Susitikimas su LKB 

KRONIKOS bendradarbe 

Bernadeta Mališkaite 

D. Bruzgienė Vyks Garliavos J. Lukšos 

gimnazijoje 

Atsižvelgiant į situaciją dėl 

Covid-19 pandemijos, 

kūrybinės dirbtuves galima 

organizuoti individualiai 



Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

8. 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 

Kūrybiškumo ugdymas 

  

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Renata Markevičienė 

 

Nariai: Laima Juodytė-Gužienė, Daiva Bruzgienė, Dalia Bajarūnienė, Vilma Garličionokienė 

 


