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Katalikų tikybos tikslai pradiniame ugdyme:

• remiantis Šventuoju Raštu ir Tradicija mokyti(-s) tikėjimo 
tiesų, gilinti jų supratimą, ugdyti(-s) tikėjimą ir gebėjimą 
interpretuoti bei spręsti gyvenimo klausimus tikėjimo 
perspektyvoje;

• ugdyti(-s) moralines nuostatas, jomis vadovautis gyvenime 
remiantis Evangelijos mokymu;

• ugdyti(-s) gebėjimą bendrauti su Dievu ir artimu, išreiškiant 
jam artimo meilę siekiant dvasinio augimo.



Mokytojai ir mokiniai Jėzuje Kristuje, Šventajame 

Rašte, Katalikų Bažnyčios mokyme

ieško įkvėpimo ir atsakymo į 

pasaulėžiūrinius asmens 

apsisprendimus.

Tikybos mokymas – KRISTOCENTRIŠKAS.



Katalikų tikybos uždaviniai pradiniame 
ugdyme:

• atskleisti, kaip Dievas prakalbina žmogų per Šventąjį 
Raštą;

• supažindinti su Katalikų tikėjimo pagrindais;
• suprasti asmeninio santykio su Dievu būdus ir svarbą;
• parodyti tikėjimo raiškos ir šventimo būdus;
• padėti suvokti Dievo vaiko tapatumą ir užduotis;
• skatinti kelti klausimus ir ieškoti atsakymų apie Dievą, 

žmogų, pasaulį krikščioniškai vertinti šių dienų kultūros 
bei dorovės problemas. 



Dėmesio centre

ASMUO
sukurtas pagal Dievo paveikslą, 
unikalus ir nelygstamos vertės



Mokymo(-si) turinio integracija

1. Kompetencijų integracija

2.Tarpdalykinė turinio ir pasiekimų
integracija

3. Mokymo(-si) būdų ir metodų integracija  

4. Gyvenimo praktikos bei aktualijų 
integracija
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1. Kompetencijų integracija



1.Pažinimo

3.Kūrybiškumo 

2.Socialinė, emocinė 
ir sveikos gyvensenos

4.Pilietiškumo

5. Kultūrinė

6.Komunikacinė

Bendrųjų programų atnaujinimo vadove

pateiktos kompetencijos 



Kompetencijų raiška turinyje 3-4 m.m. 
Fragmentas



2.Tarpdalykinė turinio 
ir 

pasiekimų integracija



Darnus 
vystymasis

Kultūrinis 
identitetas 

ir 
bendruom
eniškumas

Asmens 
galios

Bendrųjų programų atnaujinimo vadove

Pateiktos tarpdalykinės temos dalykų programose



ASMENS 
GALIOS 

Idealai: tikėjimo pavyzdžiai nuo Jėzaus Kristaus 
asmens iki XXI a. šventųjų, nuo šv. Rašto istorijų iki 
popiežiaus paraginimų)...  

Prasmės siekis: rinktis tai, kas amžina; Dievo 
karalystė... 

Idėjos, asmenybės: Aukso taisyklė; Dekalogas; 
krikščioniškos vertybės: empatija, dėkingumas, 
atsiprašymas, pagarba, meilė, viltis, tikėjimas... 

Kita: gėris ir blogis; savivertė; gyvybės vertė; 
draugystė; laimė...    



Kultūrinis 

identitetas ir 

bendruome-

niškumas

Kultūros paveldas: bažnyčia; žmogaus ir 
Dievo kūriniai...

Kultūrinė įvairovė: skirtingi tikėjimai, 
kultūros ir religijos, bendruomenė, 
Bažnyčia... 

Tradicijos gyvybingumas: šeimos, tautos, 
Bažnyčios šventės; savo tautos praeities 
įvykiai, papročiai; tikėjimo protėviai; 
liturginis kalendorius...  

Kita: ...



Darnus 

vystymasis

Pasaulis be skurdo ir bado: gailestingumo 
darbai (akcijos, projektai, renginiai)... 

Sveikata, sveika gyvensena: meilė sau, 
artimui, Dievui; kančia, skausmas; 
atleidimas; dvasinė siela ir kūnas...

Aplinkos apsauga: pasaulio ir gamtos 
grožis...  

Kita: virtuali aplinka...



Pasiekimų raida
1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

A.2. Skaito ir interpretuoja Šventąjį Raštą

A2.Skaito nurodytą biblinį tekstą ir jį 

atpasakoja.

A2. Suranda biblinį tekstą pagal nuorodą.

Perskaitytą pasakojimą lygina su gyvenimu.

B.4. Suvokia religijų įvairovę ir jas gerbia

B4. Atpažįsta žmonių skirtingumus ir juos 

gerbia.

B4. Atpažįsta tikėjimo skirtumus ir juos gerbia, 

žino religinius simbolius. Identifikuoja savo 

religiją kitų religijų kontekste.

E. 3. Suvokia kūrinijos integralumą ir ekologinę etiką

E3. Priima gamtos grožį kaip Dievo dovaną, 

žino kodėl svarbu ją saugoti.

E3. Nusako krikščionišką požiūrį į save, 

aplinką, gamtą, įvardija žmogaus poveikį 

gamtai.



3. Mokymo(-si) būdų ir 
metodų integracija  



Naudota iš interneto



4. Gyvenimo praktikos bei 
aktualijų integracija



Švenčių, tradicijų, papročių 
bendruomeniškumo puoselėjimas 

Gerų darbų adventinis vainikas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje

Adventinio vainiko kūrimas Šiaulių Medelyno progimnazijoje




