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VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KATALIKŲ TIKYBOS MOKYTOJŲ 

DEKANATŲ METODINIŲ CENTRŲ  

BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

Tikybos mokytojų Metodinių centrų veikla 

Vizija – bendradarbiavimu ir dialogu paremta aplinka, kurioje kiekvienas, vadovaudamasis 

Evangelija, pagal savo jėgas, polinkius, nuolat besimokydamas ir dalindamasis gerąja patirtimi, 

įgyja šiuolaikinių kompetencijų, leidžiančių tikybos mokytojui pasiekti aukštesnę gyvenimo ir 

darbo kokybę. 

Misija – sudaryti  galimybes laisvam, krikščioniškai mąstančiam, nuolat besimokančiam, 

asmeniui (tikybos mokytojui) dirbti, tobulėti, sekti Evangelija ir ją skelbti. 

      

I. Bendroji dalis 

1. Tikybos mokytojų Metodinis centras (toliau - TMMC) jungia visus vieno dekanato tikybos  

mokytojus teorijos ir praktikos uždaviniams spręsti bei siekti krikščioniškos/katalikiškos brandos. 

2. TMMC yra pavaldus Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui (toliau – KC). 

3. TMMC veikia dekanate (metodinio centro nariams patogioje vietoje). 

4. TMMC veiklą remia, globoja ir skatina bei mokytojų sielovada rūpinasi pirmiausia vietos 

dekanas ir  dekanato parapijų kunigai. 

5. Dekanas, arba dekano įgaliotas kunigas, dalyvauja TMMC susirinkimuose. 

5.1 Nedalyvaujant TMMC susirikime dekanui , arba jo įgaliotam kunigui dėl pateisinamų 

priežasčių, susirinkimas yra teisėtas. 

6. TMMC vadovauja vadovas, jam padeda Metodinio centro (toliau – MC) taryba (ne mažiau du 

nariai ir vadovas), kurią vadovas pasirenka pats, kitiems nariams pritarus. 
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7. TMMC vadovas renkamas iš dekanato mokytojų pasiūlytų kandidatų slapto balsavimo būdu 3 

metų kadencijai.  

8. Asmuo yra išrinktas surinkęs 50+1 (t. y pusė plius vienas) balsų. 

9. MC vadovas gali būti perrenkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. 

10. MC išrinktas vadovas yra tvirtinamas vyskupijos KC vadovo raštu.  

11. Asmuo, norintis pirma laiko pasitraukti iš MC vadovo pareigų nepasibaigus kadencijai, privalo 

gauti KC vadovo sutikimą raštu. 

12. Dėl rimtų priežasčių MC vadovas šalinamas iš pareigų vyskupijos KC vadovo raštu. 

13. MC vadovas parengia metinės veiklos ataskaitą ir mokslo metų pabaigoje pristato išplėstinio 

Metodinės tarybos (toliau – MT) posėdžio metu vyskupijos KC vadovui. 

13.1 Negalėdamas dalyvauti išplėstiniame MT posėdyje, MC vadovas atsiskaito KC vadovui 

asmeniškai. 

14. MC vadovas vyskupijos KC vadovo prašymu rašo rekomendaciją/-as MC nariui/-iams. 

15. Visų dekanatų MC vadovai sudaro vyskupijos tikybos mokytojų MT prie vyskupijos KC. 

16. Vyskupijos MT vadovauja vyskupijos KC vadovas drauge su KC darbuotojais. 

17. MT renkasi vyskupijos KC vadovo kvietimu ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 

18. MT teikia siūlymus KC veiklai tobulinti. 

 

II. Tikybos mokytojų Metodinių centrų veikla  

19. Dekanatų MC kasmet parengia mokslo metų veiklos programą, kurią iki kiekvienų metų rugsėjo 

mėn. 10 d. pristato tvirtinti vyskupijos KC vadovui, patvirtintą teikia vietos švietimo skyriui. 

20. MC organizuoja susitikimus su lektoriais. 

21. MC organizuojami susitikimai turi vykti ne rečiau kaip kartą per du mėnesius (per mokslo 

metus bent keturi susitikimai). 

22. MC sprendžia iškilusias problemas. Susidarius rimtai probleminei situacijai informuojamas 

vyskupijos KC vadovas.  

23. MC bendradarbiauja su parapijomis organizuojant veiklą.  

24. MC skatinami bendradarbiauti ir organizuotis veiklą. 

25. MC posėdžiai protokoluojami. Protokolai saugomi MC vadovo penkerius metus. 

 

III. Tikybos mokytojų Metodinių centrų narių teisės ir pareigos 

26. MC nariai: 

26.1. teikia siūlymus MC metinės veiklos programai ir padeda ją įgyvendinti; 

26.2. dalyvauja TMMC veikloje; 
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26.3. organizuoja metodinę veiklą; 

26.4. dalyvauja mokyklų ir parapijų bendruomenių stiprinime; 

26.5.  renka TMMC vadovą balsuodami slaptai.  

 

IV. Veiklos koordinavimas ir priežiūra 

 

27. MC veiklą koordinuoja ir prižiūri vyskupijos KC vadovas arba jo įgaliotas asmuo. 

28. MC nuostatus ir jų keitimus, KC vadovo teikimu tvirtina vietos vyskupas raštu.  

__________________________________________________ 

 

 


