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1. TIKYBOS MOKYMAS MOKYKLOSE 

 

1.1 Statistinė informacija apie tikybos pamokų lankomumą. Pagal 2020 metų lapkričio 

mėnesio statistiką, kurią pateikė Kauno arkivyskupijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai 

bei įstaigos 2020/2021 m. m. iš 56916 mokinių katalikų tikybą lanko 30616 mokiniai (t. y. 

53,8 %). 

 Pagal dekanatus tikybos lankymas (procentais) yra pasiskirstęs taip: 

 Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 67% mokinių; 

 Raseinių dekanate – 62 %; 

 Kauno I dekanate – 56.3 %; 

 Jurbarko dekanate – 47 %; 

 Jonavos dekanate – 46 %; 

 Kėdainių dekanate – 44 %; 

 Ukmergės dekanate – 36 %. 

 

Tikybos pamokų lankomumas denatatuose pagal klases (procentais) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Kauno I 75 63 67 71 59 55 54 53 47 50 47 46 

Kauno II 67 78 77 81 65 58 66 58 61 63 59 29 

Jonavos 56 55 53 48 51 49 43 42 44 41 36 27,3 

Jurbarko 50 50 58 56 56 54 54 33 34 41 30 47 

Kėdainių 52 45 50 50 45 47 45 45 42 46 31 25 

Raseinių 51 64 70 53 63 67 65 78 62 72 53 44 

Ukmergės 35 38 35 42 25 31 39 34 33 37 48 44 
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Mokinių skaičiaus kitimas 2003–2020 m.m. 
Mokslo metai Bendras mokinių skaičius Tikybą lankančių 

mokinių skaičius 

Procentai 

2003/2004 96863 48122 50 

2004/2005 96624 46176 48 

2005/2006 88695 44102 50 

2006/2007 86656 44385 51,2 

2007/2008 84017 42300 50,3 

2008/2009 80779 40874 50,6 

2009/2010 79833 39460 49,4 

2010/2011 75157 40678 54,1 

2011/2012 71362 37487 52,5 

2012/2013 65287 35796 54,8 

2013/2014 63180 34833 55,1 
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2014/2015 61183 34155 55,8 

2015/2016 54707 31497 57,6 

2016-2017 59742 33752 56,5 

2017-2018 58893 33080 56,2 

2018-2019 58419 32272 55,3 

2019-2020 57478 31342 54,5 

2020-2021 56916 30616 53,8 

 

1.2. Statistinė informacija apie tikybos mokytojus. Šiais mokslo metais arkivyskupijoje 

dirba 142 tikybos mokytojai:12 vienuolių ir 130 pasauliečių. 

 

Tikybos mokytojų išsilavinimas: 
 

 

Katalikų 

tikybos 

mokytojų, 

dirbančių 

arkivyskupijoje, 

bendras 

skaičius 

Iš 142 tikybos mokytojų: 

turintys 

Teologijos 

arba Religijos 

studijų 

krypties 

bakalauro 

laipsnį ir 

pedagogo 

kvalifikaciją 

turintys 

Teologijos 

arba Religijos 

studijų 

krypties 

magistro 

laipsnį ir 

pedagogo 

kvalifikaciją 

turintys 

Teologijos arba 

Religijos 

studijų krypties 

bakalauro 

laipsnį, bet 

neturintys  

pedagogo 

kvalifikacijos 

turintys 

Teologijos arba 

Religijos 

studijų krypties 

magistro 

laipsnį, bet 

neturintys  

pedagogo 

kvalifikacijos 

turintys 

pedagogo 

kvalifikaciją, 

bet neturintys 

Teologijos arba 

Religijos studijų 

krypties 

kvalifikacinio 

laipsnio  

Kita
*
 

142 85 28 4 0 2 23 

* 3 mokytojai studijuoja siekdami įgyti dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją, 

   3 mokytojai neturi nei teologinio nei pedagoginio išsilavinimo (yra vienuoliai, dirba 

katalikiškose mokyklose), 

  16 mokytojų baigė Aukštesniąją Katechetų Mokyklą ir įgiję aukštesnįjį teologinį ir 

pedagoginį išsilavinimą. 
 

Tikybos mokytojo kvalifikacinė kategorija: 

 

 

 

1.3. Tikybos mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimas. Dėl sudėtingos karantino 

situacijos, 2020 m. mažai mokytojų kėlė savo kvalifikacinę kategoriją: 2 mokytojai tapo vyr. 

mokytojais ir 1 tapo metodininku. 

 

2020 m. KC organizavo seminarus tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimui: 
 

1. 2020 02 21–22. Kvalifikacinis seminaras „Paauglio sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai 

ugdymas pagal asmenybės vertybių ugdymo programą Atviri pasauliui (Alive to the World)“. 

Seminarą vedė Louise Kirsk (vertybių ugdymo programos Alive to the World koordinatorė 

D.Britanijoje) tikybos mokytojams iš visos Lietuvos. Seminare dalyvavo 35 mokytojai. 

 

2. 2020 11 25 Kvalifikacinis seminaras „Dievo Žodžio perdavimas, naudojant informacines 

technologijas“. Nuotolinį seminarą vedė kun. Sigitas Jurkštas. Jame dalyvavo 220 mokytojai 

iš visos Lietuvos. Dėl didelio susidomėjimo seminaras pratęstas 12 02 d. Nutarta pradėti 

nuotolinius mokymus „Informacinių technologijų panaudojimas tikybos pamokose“ 

                                                           

 

Iš viso tikybos 

mokytojų dirba 

vyskupijoje 

Iš jų turintys 

mokytojo 

kvalifikaciją 

turintys vyr. 

mokytojo 

kvalifikaciją 

turintys mokytojo 

metodininko 

kvalifikaciją 

turintys mokytojo 

eksperto 

kvalifikaciją 

142 44 61 36 1 
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kiekvieno mėnesio 3-ą trečiadienį. Šiuos seminarus ir mokymus iniciavo kun. Sigitas Jurkštas 

pagal mokytojų išsakytą poreikį. 

 

2020 m. viso 255  mokytojai kėlė savo profesinę kompetenciją Katechetikos centro 

organizuotuose seminaruose. 

 

1.4. Tikybos mokytojų ir parapijos katechetų dvasinio gyvenimo skatinimas. 
Arkivyskupijos tikybos mokytojai kviečiami bent kartą metuose dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 
dienų trukmės rekolekcijose ar panašiuose renginiuose (piligriminėse kelionėse, dvasinio 
pobūdžio seminaruose, kursuose, programose ir pan.). Siekiant užtikrinti šių renginių kokybę, 
KC pateikė rekomenduojamų rekolekcijų ir renginių sąrašą. Kadangi šios rekolekcijos ir 
renginiai yra mokami, KC iš katalikiškų fondų finansuojamų projektų skyrė lėšų padengti 
išlaidas to pageidavusiems 27 tikybos mokytojams ir katechetams. Šiais metais jų buvo ypač 
mažai dėl karantino sąlygų. Dar 10 mokytojų dalyvavo rekolekcijas, kurias organizavo KC 
mokslo metų atidarymo šventės-konferencijos metu Palemono parapijos namuose. Iš viso 
rekolekcijose 2020 m. dalyvavo 37 mokytojai. 
 

1.5. Bendro pobūdžio veikla. 

 2020 m. rugpjūčio 26 d. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų naujųjų mokslo metų 
atidarymo šventė Palemono parapijos namuose, dalyvavo apie 40 mokytojų, 10 iš jų liko 
rekolekcijose antrai dienai.  

 2020 m. vasario - kovo mėnesiais Kauno arkivyskupijos mokyklose vyko kasmetinė 8-ų 

klasių moksleivių olimpiada „Garstyčios grūdas 2020“. Kadangi pradėjus organizuoti 

olimpiadą prasidėjo pirmasis karantinas, daugelis mokytojų susidūrę su naujais iššūkiais ir 

nuotolinio mokymo naujovėmis olimpiadoje nespėjo dalyvauti. Įvyko tik vienas 

olimpiados etapas vietoje numatytų dviejų. 

 Katalikų tikybos IV-ų klasių moksleivių viktorina „Irkis į gilumą 2020“ buvo atšaukta, 

nes dėl karantino nebuvo galimybės komandoms susirinkti etapais parapijose, 

dekanatuose ir arkivyskupijoje.  

 

 2020 m. gruodžio mėn. vyko 1–12-ų klasių kalėdinio sveikinimo atviruko konkursas-

paroda „Su šventomis Kalėdomis!“ Konkursui darbus pristatė 95 mokiniai iš įvairių 

Kauno arkivyskupijos mokyklų (konkurso darbus mokiniai galėjo siųsti oro paštu arba 

elektroninių būdu). 

 

2. PARAPINĖ KATECHEZĖ 

 

2020 m. Kauno arkivyskupijos parapijose rengimo sakramentams programose dirbo 101 

katechetas: 64 iš jų yra tikybos mokytojai ir 37 – katechetai, nedirbantys mokyklose. 

 

2.1. Vaikų rengimas Pirmajai Komunijai. 

 2019–2020 mokslo metais parapijose ir rektoratuose „Vaikų rengimo Sutaikinimo ir 

Eucharistijos sakramentams“ programa prasidėjo įprasta tvarka, tačiau ją sutrikdė 

pavasario karantinas. Arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vysk. A. 

Jurevičiaus nurodymu Pirmosios Komunijos priėmimas nebuvo nukeltas ar atidėtas. 

Dauguma parapijų pasibaigus karantinui padarė keletą papildomų susitikimų ir 

organizavo Pirmosios Komunijos priėmimo šventę. 

 2020 m. rudenį parapijos ir rektoratai buvo raginami anksčiau pradėti vaikų rengimą 

Pirmajai Komunijai dėl galimos karantino grėsmės. Dauguma parapijų į šį raginimą 

atsižvelgė ir iki karantino spėjo išeiti nemenką dalį medžiagos. 
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 2020 m. lapkričio mėn. prasidėjus karantinui susitikimai buvo nutraukti. Daugumoje 

parapijų vaikų rengimas buvo perkeltas į internetinę erdvę, tačiau darbo kokybė 

tokiomis sąlygomis yra menka (ypač dėl to, kad vaikai jau būna praleidę daug laiko 

prie kompiuterių per pamokas). 

 

2.2. Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui ir lytiškumo (skaistumo) ugdymas. 

 2019-2020 mokslo metais jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui prasidėjo įprasta 

tvarka, tačiau jį sutrikdė pavasario karantinas. Arkivyskupijos apaštalinio 

administratoriaus vysk. A. Jurevičiaus nurodymu Sutvirtinimo sakramento priėmimas 

nebuvo nukeltas ar atidėtas. Dauguma parapijų pasibaigus karantinui padarė keletą 

papildomų susitikimų ir organizavo Sutvirtinimo sakramento priėmimo šventę. 

 Buvo toliau siekiama, kad parapijose vykstantis pasirengimas būtų kuo pilnesnis, 

nepraleidžiant Alfa savaitgalio ir lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijų. Alfa 

savaitgalius dauguma parapijų organizavo įprasta tvarka. Tačiau lytiškumo (skaistumo) 

ugdymo rekolekcijų didelę dalį sutrukdė karantinas. 

 Bendradarbiaudami su KAJC, Jaunimo rengimo Sutvirtinimo sakramentui kontekste 

2020 metais toliau vykdėme lytiškumo (skaistumo) ugdymą. Įvyko 12 lytiškumo 

ugdymo susitikimų su Kauno arkivyskupijos sutvirtinamaisiais (kiekvienas susitikimas 

paprastai trunka 90 min.). Juose dalyvavo virš 300 sutvirtinamųjų. 

 Bendradarbiaujant su KAJC, 2020 metais toliau vyko jaunimo skaistumo ugdymas 

mokyklose. Per metus įvyko 20 susitikimų (kiekvienas 90 min. trukmės), kuriuose 

dalyvavo apie 700 moksleivių. 
 

 

2.4. Suaugusiųjų rengimas Įkrikščioninimo sakramentams. 2020 m. rugpjūčio mėn. 

Kauno arkivyskupijos parapijose buvo inicijuota suaugusiųjų tikėjimo ugdymo programa 

„Ateikite ir pamatysite“. Buvo išleistas ir parapijoms perduotas programos plakatas. Programą 

parapijos galėjo vykdyti naudodamos pasirinktinai Alfa kursą ir/arba Tikėjimo pagrindų 

programos medžiagą. Programa „Ateikite ir pamatysite“ buvo pradėta vykdyti 11-oje Kauno 

arkivyskupijos parapijų. Prasidėjus karantinui trijose parapijose programa buvo sustabdyta, o 

kitose tęsiama nuotoliniu būdu. 

  
3. VAIZDO PRIEMONĖS JAUNIMO EVANGELIZACIJAI IR KATECHEZEI 

 

Bendradarbiaudami su Artumos redakcija, šiemet toliau tęsėme krikščioniškų filmų vertimą 

ir/ar įgarsinimą. 2020 m. išvertėme ir įgarsinome/subtitravome apie 1000 min. bendros 

trukmės krikščioniškų filmų. Išleidome Alfa kurso filmų suaugusiems visiškai sulietuvintą 

oficialią versiją. Pasirašėme sutartį su „The Bible project“ ateinančiais metais paruošti dalies 

serijų visiškai sulietuvintą oficialią versiją. Subtitravome „Superknyga“ animacinius filmus 

vaikams. Toliau bendradarbiaujame su „Net for God“, „Reasonable faith“ ir Alfa kurso 

centru, ruošdami jų išleidžiamų filmų lietuviškas versijas. Šiemet daug dėmesio skyrėme 

krikščioniškoms interneto svetainėms. Toliau tobulinome www.krikscioniskifilmai.lt – joje 

jau yra 1000 krikščioniškų vaizdo įrašų lietuvių kalba. Sukūrėme gerosios patirties ir 

metodinės medžiagos svetainę tikybos mokytojams www.gerojipatirtis.lt, kurioje jie galėtų 

greitai ir patogiai rasti pateikčių, užduočių, testų ir kitos naudingos medžiagos tikybos 

pamokoms bei katechezėms. Šią sritį savanoriškais pagrindais koordinavo kun. S. Jurkštas. 

 

 

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro 

vadovas         Artūras Lukaševičius 

http://www.krikscioniskifilmai.lt/
http://www.gerojipatirtis.lt/

