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VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-02-23
Vilnius
Posėdis įvyko 2018-02-23, 10.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Raimonda Kuklienė
Posėdžio sekretorė – Ivona Geben
1 priedas. Dalyvaujančiųjų sąrašas pridedamas
2 priedas. VAKC tikybos mokytojų dirbančių pagal vidutinio ugdymo modulius (11-12 klasėse)
apklausos analizė pridedama.
Darbotvarkė:
1. Dėl Vilniaus arkyviskupijos katalikų tikybos mokytojų, dirbančių pagal vidurinio ugdymo
programas, apklausos analizės.
2. Dėl temų apie popiežių integravimo į ugdymo procesą.
3. Dėl Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus
renginių mokytojams.
4. Dėl Vilniaus arkyviskupijos katalikų tikybos mokytojų Metodinės tarybos pirmininko
rinkimų.
5. Dėl maitinimo VAKC kvalifikacinių seminarų metu (pristato pirmininkai).
6. Dėl lytiškumo ugdymo programos vykdymo mokyklose (pristato pirmininkai).
7. Dėl akcijos „Sukurk metodinę priemonę!“.
8. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Vilniaus arkyviskupijos katalikų tikybos mokytojų, dirbančių pagal vidurinio
ugdymo programas, apklausos analizė.
VAKC vadovė R. Kuklienė pristatė VAKC tikybos mokytojų, dirbančių pagal vidurinio
ugdymo modulius (11-12 klasėse), apklausos analizę. Pastebėta, kad dėl metodinės medžiagos
trūkumo dažniausiai skundžiasi tie mokytojai, kurie nedalyvauja kvalifikaciniuose seminaruose pagal
atskirus modulius. VAKC, stengdamasis atliepti mokytojų poreikius, jau ketverius metus organizuoja
kvalifikacinius ir gerosios patirties sklaidos seminarus lietuvių bei lenkų kalbomis dirbantiems pagal
atskirus modulius.
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Mokytojams priminta, kad draudžiama plagijuoti kitų mokytojų medžiagą. Naudojant svetimą
medžiagą pamokose ir medžiagos sklaidoje būtina nurodyti autorių arba šaltinį.
Siūloma pasirinkti ir dėstyti tą modulį, kur mokytojas pats jaučiasi stiprus ir kompetetingas.
Tikybos mokytojų tikslas ,,ne tik ugnį uždegti, bet ir nešti šviesą“. Dėstant modulį „Katalikybė ir
pasaulio religijos“ katalikų tikybos mokytojų tikslas ne kitų religijų reklama, o supažindinimas su
kitomis religijomis krikščionybės šviesoje.
NUTARTA:
1. Dalintis sukurta metodine medžiaga, kuri bus viešinama VAKC interneto svetainėje.
2. Aptarti su mokytojais apklausos analizę.
3. Skatinti mokytojus dalyvauti kvalifikaciniuose ir gerosios patirties seminaruose pagal
vidurinio ugdymo modulių tematiką.
2. SVARSTYTA Temų apie popiežių integravimas į ugdymo procesą
Posėdžio pirmininkė R. Kuklienė priminė apie 2018 mokslo metų iššūkius: Popiežiaus
Pranciškaus artėjančio vizito į Lietuvą ir Jono Pauliaus II vizito 25-mečio jubiliejų. Paskatino, kad
mokytojai metodiniuose centruose aptartų, kokius renginius galima suorganizuoti vaikams ir
jaunimui. Siūloma organizuoti konkursus, atviras pamokas, viktorinas, ekskursijas, rengti metodinę
medžiagą, dalintis patirtimi VAKC svetainėje ir MC susirinkimuose.
NUTARTA. Skatinti mokytojus integruoti į ugdymo procesą temas apie popiežius.
3. SVARSTYTA. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų
jubiliejaus renginiai mokytojams:


Birželio 19-20 d. Senuosiuose Trakuose vyks rekolekcijos (lietuvių k.). Rekolekcijose galės
dalyvauti daugiau norinčių nei įprastai, nes bus galimybė nakvoti šalia esančioje kaimo
turizmo sodyboje. Dalyviai rekolekcijas užbaigs Šlovinimu Trakų bazilikoje.



Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus proga
mokslo metų pabaigos šventė vyks birželio 20 d. Trakuose. Mokytojai kvečiami su
mylinčiomis Dievą širdimis eiti į piligriminį žygį nuo Senųjų Trakų vienuolyno iki Trakų
bazilikos. Pradžia 14.00 val. (laikas gali būti patikslintas). Turintiems sveikatos problemų
siūloma taip pat prisijungti, nes transportu bus pasirūpinta.



Birželio 20 d. 18.00 val. (laikas gali būti patikslintas) Trakų bazilikoje šv. Mišios ir
Šlovinimo vakaras.
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Metodinės tarybos nariai prašo iš anksto išsiųsti raštą į mokyklas dėl birželio 20 d., kadangi
mokytojai gali būti įtraukti į egzaminų vykdytojų grupes ir kitas grupes mokyklose.
NUTARTA:
1. Mokytojai skatinami dalyvauti visuose renginiuose. Tačiau tie, kurie negali dalyvauti
rekolekcijose, kviečiami eiti į Piligriminį žygį arba bent švęsti Eucharistiją ir šlovinti Viešpatį
drauge. Grojantys muzikiniais instrumentais kviečiami organizuotis į šlovintojų grupę.
2 . Dėl dalyvavimo renginiuose birželio 19-20 d. VAKC išsiųs raštus mokykloms ir
mokytojams.
4. SVARSTYTA. Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų Metodinės tarybos pirmininko
rinkimai.
Balsuota renkant Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų Metodinės tarybos
pirmininką.
Mokytojai pasiūlė šiuos kandidatus: Raimonda Kuklienė, Jelena Liubčenko, Arūnas Joknys ir
Andžej Lukaševič. Vyko balsavimas: Raimonda Kuklienė surinko 16 balsų, Jelena Liubčenko – 2
balsus, Arūnas Joknys– 1 balsą ir Andžejus Lukaševič – 3 balsus.
NUTARTA. Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų Metodinės tarybos pirmininke
išrinkta Raimonda Kuklienė.
5. SVARSTYTA. Maitinimas VAKC kvalifikacinių seminarų metu (pristato pirmininkai).
Apsvarstytas maitinimo poreikis ir galimybės kvalifikacinių seminarų metu. Metodinių centrų
pirmininkai pristatė savo centrų mokytojų apklausos rezultatus.

Daugumą mokytojų tenkina

ankstesnis maitinimo būdas – 30 min. pietų pertrauka ir pietums užsakomi kibinai. Pora mokytojų
siūlo daryti 1 val. pertrauką su galimybe išeiti pietauti į miestą. Metodinių centrų pirmininkai balsavo
už 30 min. pietų pertrauką ir pietums užsakomus kibinus.
NUTARTA. Pietų pertrauka VAKC organizuojamų kvalifikacinių seminarų metu – 30 min. ir
pietums užsakomi kibinai.
6. SVARSTYTA. Dėl lytiškumo ugdymo programos vykdymo mokyklose (pristato pirmininkai).
VAKC prašymu metodinių centru pirmininkai surinko ir posėdžio metu pristatė informaciją,
kaip mokyklose vykdoma lytiškumo ugdymo programa. Šiuo metu programa yra vykdoma labai
įvairiai. Dažniausiai yra integruota į kitus mokymo dalykus. Kai kuriose mokyklose šią programą
vykdo sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, dorinio ugdymo ir biologijos mokytojai, soc.

4
pedagogai, klasių vadovai. Dažnai į mokyklas yra kviečiami specialistai, kurie veda pamokas
mergaitėms ir berniukams atskirai. Dažnai mokyklų administracija net nežino, kas ir kaip turi vykdyti
lytiškumo programą.
NUTARTA. Katalikų tikybos mokytojai turi žinoti, kas ir kaip mokykloje vykdo lytiškumo
programą, patys turi tobulinti savo kompetencijas, lankyti seminarus.
7. SVARSTYTA. Akcija „Sukurk metodinę priemonę!“
Jelena Liubčenko paragino mokytojus kurti ir dalintis savo metodinėmis priemonėmis, skelbti
atviras pamokas ir dalintis gerosios patirties seminaruose. Mokytojai už parengtas (autorines)
priemones bus paskatinti dovanėlėmis.
NUTARTA. Mokytojų sukurtą metodinę medžiagą skelbti VAKC interneto svetainėje.
Nekorektiškai parengta metodinė medžiaga nepublikuojama. Už medžiagos turinį atsakingas jos
rengėjas.

8. SVARSTYTA Einamieji klausimai.
Jelena Liubčenko paprašė, kad metodinių centrų vadovai paragintų tikybos mokytojus anketas
Kanoniniam siuntimui gauti pristatyti iki birželio 1 dienos.
Mokytoja V. Žižienė kviečia tikybos mokytojus ir 5-12 klasių moksleivių grupes dalyvauti
tikybos pamokoje muziejuje. Tam, kad tikybos mokytojai galėtų tokias programas vesti mokytoja V.
Žižienė 2018-04-04 d. 11 val. organizuoja gerosios patirties seminarą tema „Biblijos abėcėlė“.
NUTARTA:
1. Atsižvelgiant į didelį renginių srautą anketos Kanoniniam siuntimui gauti Vilniaus
arkivyskupijos katechetikos centrui turi būti pateiktos iki 2018 m. birželio 1 dienos.
2. Kviesti ir raginti tikybos mokytojus dalyvauti tikybos pamokoje „Biblijos abėcėlė“
muziejuje.

Pirmininkė

Raimonda Kuklienė

Sekretorė

Ivona Geben

