
Parengė tikybos vyresnioji mokytoja Sidonija Jusienė,  
KAKC, Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida, 2014 Šeimos metai  

KAUNO SIMONO DAUKANTO VIDURINĖ MOKYKLA 

 

 

 

 

PAMOKOS PLANAS   

„TIKĖJIMAS VILTIS IR MEILĖ ŠEIMOJE“ 

11-12 KLASĖMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė : 

Tikybos vyresnioji mokytoja 

SIDONIJA JUSIENĖ 

 

 

 

Kaunas 

2014 



Parengė tikybos vyresnioji mokytoja Sidonija Jusienė,  
KAKC, Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida, 2014 Šeimos metai  

PAMOKOS PLANAS 

Kauno S. Daukanto vidurinė mokykla                                                                         Klasė 11-12 

Pamokos tema: „ Tikėjimas, viltis ir meilė šeimoje.“ 

Uždaviniai (mokiniams): Darbo grupėse įvardinti, kad šeima gali rinktis krikščioniškas vertybes. 
Įsipareigoti šeimose puoselėti: tikėjimą, viltį ir meilę. 

Metodai: teikiamasis, skaidrių rodymas, darbas grupėse, aptarimas-apibendrinimas, įsivertinimas, 
vertinimas. 

Priemonės: Žymių žmonių mintys ant lapelių. Kompiuteris skaidrėms rodyti. 3 popieriaus lapai, 3 
markeriai. 

Literatūros šaltiniai ir nuorodos: Power point skaidrės iš internetinių puslapių. 

Pamokos eiga: 

Įvadas:  (Mokytojas) Šeima yra visuomenės ląstelė. Mes gimėme iš motinos ir tėvo meilės. 
Dabartinėje visuomenėje šeima atlieka ypatingą vaidmenį ugdant ir mokant vaikus, bei ruošiant 
juos aktyviai reikštis visuomenėje. Šeimoje vaikai ne tik gimsta, bet ir auga, mokosi, ugdomi pagal 
šeimos vertybes. Atsiliepiama ne tik į  fiziniusi, bet ir į dvasinius vaiko poreikius. Apie tikėjimą mes 
dažniausiai sužinome iš artimiausių žmonių. Todėl labai svarbu nuo mažens vaikuose skiepyti 
meilę, tikėjimą ir viltį. Daugelis šeimų savo atžalas skuba aprūpinti materialiniu gerbūviu, mažiau 
dėmesio skirdami dvasiniams vaikų poreikiams. Šiuolaikinėse krikščioniškose šeimose siekime 
apibrėžti tikrąsias vertybes: pagarbą gyvybei ir tikėjimui. Siekime dvasinio tobulėjimo, puoselėkim 
tikėjimą, viltį ir meilę. Dievas kviečia su Juo išgyventi gyvenimo nuotykį, kuris vestų į brandesnį, 
krikščioniškom vertybėm pagrįstą gyvenimą. 

1Mokinė perskaito nuo lapelio: „Didžiausias perversmas mano mąstyme įvyko tada, kai supratau, 
jog žmonės gali keisti gyvenimą, keisdami savo dvasines nuostatas.“ (Viljamas Džeimsas) 

1.Power point: „Gelbėtojo kvietimas“. 

2Mokinė perskaito nuo lapelio: „Kas buvo vakar neatitaisysim, bet rytoj galim rinktis - laimėti ar 
pralaimėti.“ (Lindonas B.Džonsonas) 

3Mokinė perskaito nuo lapelio: „Mūsų maksimali laisvė yra teisė ir galia nuspręsti, kokią įtaką 
mums darys aplinkiniai.“ (Stehen R.Covey)   

(Mokytojas): Šiuolaikinis pasaulis pripildytas reklamų blizgesio. Visuomenei per informacines 
priemones siūloma daug įvairiausių laimingo gyvenimo receptų, ypač patogaus ir greito rezultato 
laukiantiems žmonėms. Žmonės kartais linkę viską gerai apskaičiuoti ir renkasi ne dvasines, o 
materialines vertybes. Krikščioniškoms vertybėms žalią šviesą uždega ne kiekvienas. Šeimos 
pasirinkę daugiavaikių statusą laikomi kitokiais ir toli gražu ne daugelis iš jų ima pavyzdį. Gyvybės 
kultūra skiepija pagarbą vos užsimezgusiai gyvybei ir jos išsaugojimui. Šiuolaikiniam pasauliui 
prireikė gyvybės langelių, kad išsaugotų praradusių viltį moterų kūdikius. Judėjimas „Už gyvybę“ 
skinasi kelią į daugelio ne tik jaunų žmonių širdis, kurie nori gyventi kitaip – be abortų ir 
eutanazijos. Krikščionybė skleidžiasi lyg lelijos žiedas, sukviesdama kuo daugiau žmonių prisidėti 
kovojant su neskaistumu, smurtu ir tikėjimo varžymu. 
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 „Jei žiūri teisinga kryptimi visa, ką tau reikia padaryti, - tai ta kryptimi ir eiti.“ (Budistų patarlė) 

2.Power point: „Jis kvepia lietumi...“. 

4Mokinė perskaito nuo lapelio: „Tai, ko bijai, tikrovėje niekada nebūna taip baisu. Baimė, kurią 
kaupi savo mintyse yra baisesnė už tai,kas egzistuoja tikrovėje..“ (Spencer Johnson) 

5Mokinė perskaito nuo lapelio: „Tegul tai ko tu negali, netrukdo tam, ką tu gali.“ (John Wooden)  

(Mokytojas): Atėjo laikai, kai tikintys žmonės turi ne tik apsispręsti, bet ir ginti krikščioniškas 
nuostatas. Daugybė žmonių naujausių technologijų padedami bando suvedžioti ir primesti 
jaunimui savo nekrikščioniškas moralės normas, eskaluodami europos teisių deklaracijomis. Atėjo 
laikai, kai turime stoti į kovą su moralės ir šeimos išsaugojimo šūkiais. Nuo mūsų visų priklausys 
kokioje visuomenėje augs mūsų vaikai, kokiomis vertybėmis vadovausis ne tik Lietuvos piliečiai. 
Krikščioniškas auklėjimas yra mūsų viltis, kad šeimos, kurios vadovaujasi bendramogiškomis ir 
dvasinėmis vertybėmis išsaugos ne tik moralę, bet ir dekalogu grindžiamą gyvenseną. 
Krikščioniškas jaunimas yra mūsų viltis, mūsų ateities kartos savanoriai. O gyvybę atidavusiųjų už 
Lietuvos laisvę didvyrių dvasia teįkvepia mus visus dirbti ir kovoti dėl Lietuvos.  

„Atsišvartuokite nuo kranto. Išplaukite iš saugaus uosto. Sugaukite burėmis palankų vėją. 
Tyrinėkite. Svajokite. Atraskite.“ (Mark Twain) 

„Niekada nesi per senas išsikelti naują tikslą ar naują svajonę.“ (K.S.Luisas) 

3.Power point: „Laikas. Koheleto knyga“. 

(Mokytojas): „Jei Dievas nori įteikti Jums dovaną, jis suvynioja ją į problemą.“ (Vincentas Normanas 
Pylas) 

Pamokos veiklos: (Darbas 3 grupėse) 

1.Parašykite lape 5 pagrindines sąlygas, kurios būtinos šeimai kurti.  

2.Parašykite lape 4 pagrindines dorybes, kurias ugdytumėte šeimoje. 

3.Parašykite lape 3 pagrindines vertybes, be kurių negalėtum laimingai gyventi šeimoje.  

Užduoties trukmė 3 darbo grupėse (10min.) darbo pristatymas (10 min.) 

Apibendrinimas:  

(Mokytojas):  Pamokos eigoje sužinojome ... Kokios yra krikščioniškos vertybės šeimoje? Kas 
padeda skleisti tikėjimą, viltį ir meilę šeimoje? Kokie klausimai kilo pamokos eigoje? 

Įsivertinimas: Įsivertinkite  savo darbą grupėse: (nykštys į viršų - puikiai, nykštys per vidurį – gerai, 
žemyn - galėjau geriau, blogai...)  

Vertinimas: (Grįžtamasis ryšys) įvertinkite mokytojos darbą šviesoforo spalvomis: (raudona – 
blogai, geltona – gerai, galėjo būt geriau, žalia – puikiai.) 

„Tai, ką įgiji siekdamas savo tikslų, nėra taip svarbu, kaip tai, kuo tampi jų besiekdamas.“ (Zig 
Ziglar)  


