
 

 

 1. „Apšilimo“ variantas – pasiūlyti įsižiūrėti į paveikslėlį, kuriame vaizduojamas baseinas (medis 

ar kt.) su įvairias žmonėmis, bei pakviesti įsivaizduoti, jog baseinas arba medis yra Bažnyčia.  

• Kuris personažas atspindėtų Jūsų santykį su Bažnyčia?  

• Kiekvienas pakviečiamas papasakoti, kurį personažą pasirinko ir kodėl. Jei tokio 

personažo nėra, tuomet galima jį sukurti. 

 

Sinodinis užsiėmimas 

jaunuoliams.  

Įvaizdžiai ir meninė 

kūryba 
Pagal Vilniaus arkivyskupijos parengtą medžiagą 

Užsiėmimo tikslas: išgirsti 
jaunuolius, ką jie galvoja, kaip 
jaučiasi, dalyvaudami Bažnyčios 
sinodiniame kelyje.  
Pagrindiniai klausimai: kas aš 
esu šiame paveikslėlyje, kokius 
vaidmenis atlieku Bažnyčioje, 
kokius žingsnius turiu žengti, 
kad augtume kaip Bažnyčia 
šiame XXI amžiuje? 

 

Priemonės 
      

 Sinodo malda; 
 Sinodo logotipas; 
 lapas su paveiksliuku (gali būti 
skaidrė); 

 smėlio laikrodis arba kitas 
laikmatis pasisakymų laikui 
riboti; 

 Šv. Raštas; 
 lapas užrašams, pasižymėti 
įžvalgas; 

 lapai ir piešimo priemonės 
(nebūtina). 

 

https://www.vilnensis.lt/wp-content/uploads/2021/12/Baseinas-ir-Baznycia.jpg
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Paveikslėlių pavyzdžiai. 

 





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Paaugliams (nuo 14 metų) ir studentams, ypač tiems, kurie nėra aktyvūs Bažnyčios 

nariai, 

prieš pradedant kalbėjimą apie klausimus (po Šventojo Rašto ištraukos), įtraukti „apšilimo“ veiklą: 

A) Pakviesti parašyti 7 asociacijas, susijusias su Bažnyčia 

Asociacija – tai sąryšis tarp atskirų daiktų, vaizdų ar žmonių, kuris atsiranda matant šiuos 

daiktus / vaizdus / žmones kartu tiek gyvai, tiek medijose. Asociacijos gali būti suformuotos 

visuomenės arba asmeninės patirties. Pavyzdžiui: Mokykla man asocijuojasi su stipriu 

skambučio garsu, šiltomis bandelėmis, daug skaičių. Atostogos man asocijuojasi su močiute, 

lietumi, ežeru, ilgu miegu. Lemputės man asocijuojasi su šv. Kalėdomis, jaukumu, Trakų 

ežero pakrante ir t.t. 

 

B) Pabraukti tas asociacijas, kurios yra susiformavusios iš jų asmeninės patirties 

Kaip atskirti, kuri asociacija yra suformuota mano asmeninės patirties? Iš patirties kylančių 

asociacijų pavyzdžiai: mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra muzika, nes, kai užėjau į 

bažnyčią, man labai patiko, kaip giedojo choras; mano pasirinkta bažnyčios asociacija yra 

kunigas, nes kartą į mūsų mokyklą buvo atvykęs kunigas, kuris pasakojo įdomią istoriją. Jei 

asociacija kyla iš filmų, straipsnių ir kitų medijos kanalų – ji nėra suformuota asmeninės 

patirties. 

C). Pasidalinti įsimintiniausia patirtimi. 

Tuomet jau galima pereiti prie susitikimo klausimų aptarimo dalies (galima naudoti VAKC 

svetainėje pateikiamą medžiagą: Sinodinės diskusijos jaunimui arba Vedemecumu). 

3. Komunikavimas per įvaizdžius 

Žmonėms pateikiami įvairūs įvaizdžiai ir kviečiama pasirinkti tuos, kurie geriausiai pavaizduoja 

tai, ką jiems reiškia keliauti drauge Bažnyčioje. Tada dalyviai gali pasidalyti, kodėl jie pasirinko 

konkretų įvaizdį. Šių pasidalijimų pagrindu galima parašyti bendrą tekstą. 

4. Individuali arba bendra meninė kūryba. 

Žmonės kviečiami nupiešti Bažnyčios, kurioje jie drauge keliauja, įvaizdį, po to pakomentuoti 

savo piešinį. Taip pat galima meninį kūrinį kurti bendrai ir taip vizualiai išreikšti Bažnyčią ar 

savo vietą joje. Bet kuriuo atveju pabaigę kūrinį dalyviai kviečiami pasidalyti tuo, ką jie sukūrė. 

Galima po to perteikti jų komentarus, taip pat kūrybinius darbus kaip grupės darbo 

apibendrinimą. 

5. Bendras rašymas 

Dalyviai kviečiami parašyti istoriją, poemą, maldą, psalmę ar giesmę tema „Keliauti drauge su 

Jėzumi“ arba „Keliauti drauge Bažnyčioje“. Šis rašytinis kūrinys gali būti suvokiamas kaip 

Evangelijos arba Apaštalų darbų pasirinktų ištraukų sudabartinimas. Parašytas kūrinys gali būti 

perteikiamas tokiu pačiu pavidalu. Tai gali būti taip pat paskelbta per sinodo šventimo apeigas 

(pvz., jei tai yra giesmė, pagal ją gali būti šokama per sinodo šventimo apeigas). 



6. Vaidinimas 

Grupė dalyvių gali parašyti trumpą scenarijų, ką reiškia „keliauti drauge“ Bažnyčioje, kodėl tai 

svarbu, kodėl tai sunku ir pan. Ši istorija gali būti suvaidinta sinodo susirinkime. 

 

7. Sienlaikraštis, plakatas, socialinių tinklų žinutė 

        Temų pavyzdžiai: 

• Kokį teigiamą  ir vertingą indėlį Bažnyčia daro šiandienos pasauliui?   

• Kokie aspektai, jūsų manymu, turėtų būti pakeisti ir (arba) tobulinami Bažnyčioje? 

• Bažnyčia jaunimo akimis.  

 
8. Dalijimasis Evangelija 
Dievo žodis įkvepia ir nušviečia mūsų keliavimą drauge, suteikia mums maisto dalytis 
tarpusavyje šiame kelyje. Dalyviai kviečiami komentuoti biblinių veikėjų nuostatas ir reaguoti į 
jas. Galima pakviesti žmones pasidalyti, ką koks nors Jėzaus gestas ar žodis jiems primena ar 
nušviečia iš jų kasdienio gyvenimo. Galima apžvelgti, kaip konkreti Evangelijos ištrauka 
atnaujina mūsų gyvenimo Bažnyčioje būdą. 

Pvz., galime skaityti Mk 10, 46–52 ištrauką, stebėti skirtingų veikėjų nuostatas ir pasidalyti, 
kokių minčių kyla galvojant apie mūsų pažįstamą Bažnyčią; galima apmąstyti, kaip Jėzus leidžia 
buvusiam atstumtam Bartimiejui keliauti drauge su kitais. Taip pat galime melstis 
pasinaudodami Lk 24, 13–35 ištrauka ir pažvelgti, kaip kelyje į Emausą Jėzus perkeičia mokinių 
nusivylimą, kuris tampa misionierišku džiaugsmu ir dinamiškumu, kaip jų širdys užsidega einant 
su Jėzumi keliu. 

 
9. Sinodo logotipo analizė  

Jaunuoliai diskutuoja, kaip jie supranta Sinodo logotipą. Pasiūlyti papildyti logotipą, ko jų 

manymu trūkta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logotipo variantai. 

 

 



 

10. Animacijos arba vaizdo įrašo naudojimas ir analizė 

Galima naudoti įvairius vaizdo įrašus https://sinodas.katalikai.lt/medziaga/katechezes/ arba užsienio 

kalbomis. Apšilimui galima naudoti paveiksliukais iš interneto GIF formatu.  
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