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1. TIKYBOS MOKYMAS MOKYKLOSE 

 

1.1 Statistinė informacija. Pagal 2019 metų lapkričio mėnesio statistiką, kurią pateikė Kauno 

arkivyskupijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai bei įstaigos, 2019/2020 m. m. iš 57478 mokinių 

katalikų tikybą lanko 31342 mokiniai (t. y. 54,5 %). 

 Pagal dekanatus tikybos lankymas procentais yra pasiskirstęs taip: 

 Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 68 % mokinių; 

 Raseinių dekanate – 62.8 %; 

 Kauno I dekanate – 57.1 %; 

 Jurbarko dekanate – 51.1 %; 

 Jonavos dekanate – 44 %; 

 Kėdainių dekanate – 44 %; 

 Ukmergės dekanate – 40 %. 

 

Tikybos pamokų lankomumas denatatuose pagal klases (procentais) 

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

Kauno I 66 65 71 70 57 51 53 53 51 52 46 46 

Kauno II 76.4 73.7 73.4 84.7 63 70 62 62 61 62 60.2 55.6 

Jonavos 52.4 55.4 47.3 44.5 50.6 47.4 40 47 39 40 44 35.7 

Jurbarko 48 50 52.7 70.4 59.6 50.5 33.7 43.5 37.6 57.8 47.7 62.5 

Kėdainių 52 52.5 46 50.5 46.7 46.2 47.7 47.3 45.3 36.5 26.4 23.3 

Raseinių 55 61.4 57.6 65 70.3 60.7 78 69.2 71.5 62.5 51.5 44 

Ukmergės 41 43.2 45.2 36.4 38 37 38.3 38.2 36.7 38.8 33.8 50.3 

VISO: 62% 62% 64% 65% 55% 52% 51,5% 52% 49.4% 50.4% 44% 44.6% 

 

Šiais mokslo metais arkivyskupijoje dirba 147 tikybos mokytojai: 15 vienuolių ir 132 pasauliečiai. 

 

Dalykinis (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas 3 lentelė 
Iš viso tikybos 

mokytojų dirba 

vyskupijoje 

(skaičiais) 

Iš jų: baigę 

trumpuosius 

kursus 

baigę 

aukštesniąsias 

teologijos ar 

katechetikos 

studijas 

(kolegijas) 

baigę aukštąsias 

teologijos ar 

katechetikos 

studijas (kolegijas) 

Universitetuose  

įgiję teologijos ar 

katechetikos 

bakalauro laipsnį 

Universitetuose 

įgiję teologijos ar 

katechetikos 

magistro laipsnį 

Universitetuose 

įgiję teologijos 

ar katechetikos 

daktaro laipsnį 

147 2 23 34 54* 29 0 
* iš jų 5 mokytojai dar siekia teologijos bakalauro laipsnio 

 

 

Tikybos mokytojo kvalifikacinė kategorija 7 lentelė 

 

Mokinių skaičiaus kitimas 2003-2019 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 

Iš viso tikybos mokytojų dirba 

vyskupijoje 

Iš jų: turintys 

mokytojo kvalifikaciją 

turintys vyr. 

mokytojo 

kvalifikaciją 

turintys mokytojo 

metodininko 

kvalifikaciją 

turintys mokytojo 

eksperto kvalifikaciją 

147 48 62 36 1 



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 

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 
 

 

 

1.2. Tikybos mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimas. 2019 m. 5 mokytojai atestavosi. 2 iš jų 

įgijo tikybos vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, bei 3 – metodininko kvalifikacinę 

kategoriją. 

 

2019 m. KC organizavo sekančius seminarus tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimui: 

 

1) kovo 20 d. respublikinė konferencija „Laisva visuomenė krikščioniškai. Kokia, kodėl ir kaip?“ LVI 

jungtinė lektorių komanda. Seminare dalyvavo apie 40 mokytojų, katechetų, studentų. 

2) birželio 07 d. kvalifikacinis seminaras "Katalikų tikybos vadovėlio 11-12 klasei Renkuosi gyvenimą 

metodika ir pritaikymas katalikų tikybos pamokose", lektorės dr. G.Rugevičiūtė, mokyt.eksp. 

A.Lastakauskienė. Seminare dalyvavo 22 mokytojai. 

3) rugpjūčio 27 d. metodinis renginys – konferencija „Popiežiaus kvietimas misijai“. Lektorius kun.  

Rastisklav Dluhy CSsR. Renginyje dalyvavo 50 mokytojų. 

4) spalio 15 d. kvalifikacinis seminaras „Katechezė ir tikybos pamoka šiandieninėje visuomenėje“, 

lektorius dr. David F. Wells. Seminare dalyvavo apie 30 mokytojų, katechetų, studentų. 

5) spalio 18  d. kvalifikacinis seminaras „Seksualinė prievarta prieš vaikus“, lektorė dr. N. Grigutytė. 

Seminare dalyvavo 23 mokytojai. 

6) spalio 29 d. kvalifikacinis seminaras „Katalikų tikybos vadovėlio 11-12 klasei Renkuosi gyvenimą 

metodika ir pritaikymas katalikų tikybos pamokose“, lektorės dr. G.Rugevičiūtė, mokyt. eksp. 

A.Lastakauskienė. Seminare dalyvavo 18 mokytojų. 

7) lapkričio 27 d. kvalifikacinis seminaras „Penki intelektai kūno, sielos ir dvasios ugdymui“, lektorė 

Lina Šalučkienė. Seminare dalyvavo 12 mokytojų. 

 

2019 m. iš viso 195 mokytojai kėlė savo profesinę kompetenciją Katechetikos centro organizuotuose 

seminaruose. 

 

1.3. 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.). Kadangi šios rekolekcijos ir renginiai yra mokami, KC iš katalikiškų fondų finansuojamų projektų 
skyrė lėšų padengti išlaidas to pageidavusiems 53 tikybos mokytojams ir katechetams. 
 

1.4. Bendro pobūdžio veikla. 

 2019 m. rugpjūčio 27 d. įvyko Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų naujų mokslo metų 
atidarymo šventė. Plačiau: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4768&pg=7 



 2019 m. vasario 28 d. įvyko 9-12 klasių mokinių kūrybinių darbų pristatymo konferencija „Lietuvos 
šimtmečio kankiniai“, dalyvavo 55 mokiniai ir 18 mokytojų. Buvo pristatyti 14 pranešimų, kuriuos 
paruošė 19 Kauno arkivyskupijos mokyklų mokiniai. 

 2019 m. vasario – kovo mėnesiais Kauno arkivyskupijos mokyklose vyko kasmetinė 8-ų klasių 

moksleivių olimpiada „Garstyčios grūdas – 2019“. Tikybos žinias nutarė pasitikrinti 242 Kauno 

arkivyskupijos aštuntokų. Geriausiai užduotis atlikę 8-okai buvo pakviesti į olimpiados antrą turą, 

kuris įvyko kovo 28 d. ir jame dalyvavo 14 geriausių olimpiados dalyvių iš visos Kauno 

arkivyskupijos. Šiais metais pirmą kartą 8-okų tikybos olimpiada vyko skaitmeniniu būdu. 

 Vyko katalikų tikybos IV-ų klasių moksleivių viktorina „Irkis į gilumą - 2019“ (Lk 5, 4a), kurioje 

dalyvavo 47 Kauno arkivyskupijos mokyklos: 

2019 m. sausio - vasario mėn. viktorinos II etapas vyko parapijose; 

2019 m. kovo - balandžio mėn.  viktorinos III etapas vyko Kauno arkivyskupijos dekanatuose; 

2019 m. gegužės mėn. viktorinos baigiamasis etapas vyko Kauno arkivyskupijos konferencijų 

salėje (Papilio g. 5). Šiame etape dalyvavo 4 geriausios komandos iš Kauno, Kauno II, Jonavos 

ir Kėdainių dekanatų.  

 

 2019 m. gruodžio mėn. įvyko 2-12-ų klasių kalėdinio sveikinimo atviruko konkursas-paroda „Su 

šventomis Kalėdomis!“ Konkursui darbus pristatė 116 mokinių iš 41-os mokyklos. Mokiniams 

darbus atlikti padėjo ir juos konsultavo 51 tikybos, dailės, etikos ar pradinių klasių mokytojas.  

 

 

2. PARAPINĖ KATECHEZĖ 

 

Kauno arkivyskupijos parapijose sakramentų rengimo programose dirba 108 katechetai: 71 iš jų yra 

tikybos mokytojai ir 37 – katechetai, nedirbantys mokyklose. 

 

2.1. Vaikų rengimas Pirmajai Komunijai. 

 2019 metais parapijose ir rektoratuose „Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos 

sakramentams“ programa buvo vykdoma įprasta tvarka. Parapijose buvo sėkmingai pradėtos 

naudoti knygelės „Youcat vaikams“. 

 

2.2. Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui. 

 2019 metais Kauno arkivyskupijos parapijose ir rektoratuose jaunimo rengimas Sutvirtinimo 

sakramentui vyko įprasta tvarka. 

 Bendradarbiaudami su KAJC, Jaunimo rengimo Sutvirtinimo sakramentui kontekste 2019 

metais toliau vykdėme lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijas. Jos šiais metais vyko 

renginio „Užtvirtink“ formatu. Įvyko keturi vienos dienos renginiai „Užtvirtink“, 1-os dviejų 

dienų skaistumo ugdymo rekolekcijos Jono Pauliaus II gimnazijos moksleiviams ir 1-os 

rekolekcijos kitoje vyskupijoje. Lytiškumo (skaistumo) ugdymo renginiuose iš viso dalyvavo 

850 paauglių. 

 

2.3. Kairos rekolekcijos moksleiviams. 2019 metais buvo toliau vykdoma Kairos rekolekcijų 

programa vyresniųjų klasių moksleiviams: įvyko 4 rekolekcijos moksleiviams, kuriose dalyvavo 80 

dalyvių. 

 

3. VIDEO PRIEMONĖS JAUNIMO EVANGELIZACIJAI 

 

Bendradarbiaudami su Artumos redakcija, šiemet toliau tęsėme krikščioniškų filmų vertimą ir/ar 

įgarsinimą. 2019 m. išvertėme ir/ar įgarsinome apie 1200 min. bendros trukmės krikščioniškų filmų, 

reportažų, ištraukų. Šiemet ypač koncentravomės į vaizdinės medžiagos Alfa kursams ruošimą – 

išvertėme ir įgarsinome 18 filmų suaugusiems ir 16 filmų jaunimui, kurių bendra trukmė - daugiau 

kaip 800 minučių. Padėjome paruošti Alfa kursų interneto svetainę www.alfakursai.lt, kurioje 

http://www.alfakursai.lt/


pateikiami šie filmai ir kita metodinė medžiaga. Taip pat esame išvertę beveik visus „The Bible 

project“ (www.thebibleproject.com) animacinius filmus, vyksta jų įgarsinimas. Taip pat kas 2 

mėnesius išverčiame ir iš dalies įgarsiname „Net for God“ (www.netforgod.tv) išleidžiamą 

dokumentinį filmą lietuvių kalba. Dalis darbų atlikti savanoriškais pagrindais. Nuorodos į šiuos filmus, 

laidas ir reportažus lietuvių kalba pateikiamos specialiai tikybos mokytojams ir katechetams (bet ne tik 

jiems) sukurtoje interneto svetainėje www.krikscioniskifilmai.lt. 

 

 

 

4. JAUNIMO LYTIŠKUMO UGDYMAS 

 

4.1. Susitikimai mokyklose. Bendradarbiaujant su KAJC, 2019 metais toliau vyko jaunimo skaistumo 

ugdymo veikla. Per metus įvyko 9 susitikimai mokyklose, kuriuose dalyvavo 315 moksleivių. 

Kiekvienas susitikimas paprastai trunka nuo 45-90 min. 

 

4.2. Konkursas „Laisvės kontūrai“. Bendradarbiaujant su VDU KTF, organizavome konkursą 9-12 

klasių moksleiviams „Laisvės kontūrai“. Jame dalyvavo apie 90 moksleivių iš visos Lietuvos. 

Konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių mokinių atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką ir 

padėti jiems priimti apgalvotus bei brandžius sprendimus šioje srityje. 

 

 

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro 

vadovas         Artūras Lukaševičius 
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