Kad sinode būtų išgirsti ir vaikai (metodika)

Sinodo logotipas
Logotipe
vaizduojamas
didingas, dangų šakomis
parėmęs išminties ir šviesos
kupinas
medis.
Tai gyvastingumo ir vilties
ženklas,
simbolizuojantis
Kristaus kryžių.
Medžio šakose Eucharistija,
ji šviečia kaip saulė.
Tarsi rankos išskleistos
šakos ar sparnai nurodo
Šventąją Dvasią.
Dievo tauta nėra statiška: ji nuolat juda, o juk žodis „sinodas“ reiškia „vaikščioti
kartu“. Žmones vienija ta pati dinamika, įkvėpta šio Gyvybės medžio, nuo kurio
ir prasideda jų kelionė.
15 siluetų apibendrintai išreiškia žmoniją įvairiose gyvenimo situacijose,
skirtingų kartų ir kilmės žmones. Ryškios spalvos yra džiaugsmo požymiai. Visi
šie žmonės yra vienodai vertingi: jaunuoliai, senoliai, vyrai, moterys, paaugliai,
vaikai, pasauliečiai, vienuoliai, tėvai, poros ar nesusituokę; vyskupas ir vienuolė
eina ne priekyje, o įsimaišę tarp žmonių. Labai natūralu, kad pirmieji eina vaikai
ir paaugliai, juk Evangelijoje pats Jėzus sako: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus
ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei
mažutėliams“ (Mt 11, 25).
Apačioje užrašas: „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas, misija“ iš
kairės į dešinę juda šio žygio kryptimi, ją pabrėžia ir sustiprina, viską vainikuoja
ir apibendrina pavadinimas „Sinodas 2021–2023“.
Logotipo ir aprašo autorė – Isabelle de Senilhes (Prancūzija)

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras džiaugiasi gavęs Palencijos vyskupijos (Ispanija) sinodo
komandos sutikimą jų paruoštą metodiką išversti į lietuvių kalbą ir ja naudotis einant sinodo keliu.
Šiame dokumente pateiktas stalo žaidimas „Žąsys“ leidžia įtraukti į sinodo vyksmą ir vaikus.
Žaidimo metu užduodami klausimai skatina išsakyti, ką jie galvoja ir jaučia būdami Bažnyčios
dalimi, kokia jų patirtis apie Bažnyčią. Tikslas – sužinoti, kaip jie mato Bažnyčią, kokius aspektus
jie tobulintų, keistų.
Klausimai yra orientaciniai ir juos galite pateikti kitaip suformuluotus, svarbu, kad jie padėtų plėtoti
dialogą. Jie suskirstyti į 5 temas (įsiklausymas, šventimas, dalyvavimas, kalbėjimas, įžvalgos). Prieš
pradedant žaisti su vaikais, rekomenduojame įsigilinti į žaidimo klausimus ir taisykles, pasiruošti
reikiamas priemones.
Plačiau apie sinodo temas: https://sinodas.katalikai.lt/bdok/vademekumas/.
Informacija apie sinodo metodiką jaunimui – www.vvjc.lt.
Visi berniukai ir mergaitės turi atsakyti bent į du klausimus iš kiekvienos temos. Jiems tai padarius,
duodama dėlionės dalis (dėlionė spausdinimui – žemiau). Jie turi gauti 5 dalis, atitinkančias penkias
temas. Ši dėlionė, tai sinodo logotipas. Žaidimo pabaigoje dera paaiškinti jo reikšmę (ji aprašyta
pirmame šio dokumento puslapyje) ir paprašyti jų nupiešti save tarp pavaizduotų žmonių toje
vietoje, kurią jie nori užimti.
Priemonės, kurių reikės:
1) žaidimų kauliuko ir figūrėlių (tai gali būti skirtingų spalvų sagos, pagaliukai ar pan.);
2) atspausdinto žaidimo „Žąsys“;
3) atspausdintų sinodo logotipo dėlionių (tiek vienetų, kiek žaidžia vaikų);
4) flomasterių arba pieštukų;
5) Žirklių dėlionei sukarpyti.

DAUGIAU IDĖJŲ...
Jei žaidimo pabaigoje liko neatsakytų temų, galimos variacijos:
1) Spontaniškas dialogas, kol jie baigia piešti ant logotipo arba jį spalvina;
2) Žaisti žaidimą „pirmyn ir atgal“: pasiekus 52 langelį, žaidimas tęsiamas
kol atbuline tvarka pasiekia 1 langelį;
3) Žaidėjui atsidūrus į langeliuose su žąsimi, tiltu, žaidimais... taip pat užduokite klausimą.

tol,

Vaikai žaidžia tam, kad smagiai praleistų laiką ir nori laimėti, bet mes (vadovai, katechetai,
mokytojai, animatoriai, koordinatoriai) turime atsiminti, kad svarbiausia yra surinkti atsiliepimus,
kaip jie mato mūsų Bažnyčią ir kokiais aspektais, jų nuomone, ji turėtų keistis.
Kiekvienam žaidimo dalyviui BŪTINA ATSAKYTI Į VISUS spalvomis pažymėtus langelius –
bent DU klausimus iš kiekvienos temos.
Žaidimo metu vaikų atsakymai pasižymimi ir užpildomas protokolas (forma pateikta žemiau),
kuriame atsispindi vaikų atsakymų sintezė. Užpildytą formą atiduokite parapijos klebonui ar
koordinatoriui.
Jei žaidžiama mokyklose ar kitur – galite nuskanavę ar aprašę elektroniniame dokumente siųsti el.
paštu jaunimo.vvjc@gmail.com, jei esate iš Vilkaviškio vyskupijos arba savo vyskupijos
koordinatoriams, jei esate iš kitų Lietuvos vyskupijų.

Dėkojame už tarnystę!

GRUPĖJE ATLIKTO DARBO SINTEZĖ
--Vadovo lapas
ĮSIKLAUSYMAS

ŠVENTIMAS

DALYVAVIMAS

KALBĖJIMAS

ĮŽVALGOS

6. Išvardink tris dalykus, kuriuos patobulintum Bažnyčioje.
Kokius tris dalykus apie Bažnyčią pasakytum popiežiui / vyskupui?
12. Į ką kreipiesi, kai turi problemų?
Apie
įsiklausymą ir Ar yra kas nors parapijoje / Bažnyčioje, kas tave išklauso?
20. Ar kalbiesi apie Jėzų su draugais, sesėmis ir broliais?
priėmimą
Kai kalbi apie Jėzų, ką tau sako kiti?
32. Ką žmonės tau sako apie Jėzų? Kokie tai žmonės?
Ar jie klauso tavęs, kai nori jiems ką nors pasakyti apie religiją?
3. Ar pakviestum savo draugus dalyvauti šv. Mišiose?
Oranžinė
Kaip manai, ką jie tau pasakytų?
spalva
10. Ar sekmadieniais dalyvauji šv. Mišiose? Kaip jose dalyvauji?
Ar žinai, kaip reikia dalyvauti šv. Mišiose? Ar moki maldas, kurias kalba bendruomenė? Ar moki šv.
Tikėjimo ir
Mišių atliepus? Ar moki bent vienos giesmės žodžius?
gyvenimo
26. Ar parapijoje / grupelėje, kai kalbame apie Jėzų, tau tai džiaugsminga ir šventinė akimirka?
šventės
Ar šventi svarbias savo gyvenimo akimirkas Bažnyčioje?
37. Nupiešk, kaip tu įsivaizduoji Bažnyčią „vaikams“ (nupiešia Bažnyčią „vaikams“).
7. Ar dalyvauji parapijos gyvenime? Kokiu būdu?
Žalia spalva
Ar turi parapijoje konkrečių pareigų? Gal yra tau patikėta kokia nors užduotis?
19. Ką galėtum padaryti, kad kaimynystėje, mieste (mokykloje, parapijoje...) žmonės būtų laimingi? Kokį
Apie
įsipareigojimą galėtum padaryti, kuriuo prisidėtum prie bendruomenės tikslų įgyvendinimo?
dalyvavimą ir
27. Išvardink Bažnyčioje veikiančias grupeles, kurios dalyvauja parapijos gyvenime.
pasidalijimą
atsakomybėmis Kas susitinka tose grupelėse?
49. Kas yra atsakingas už Bažnyčią?
Ar jautiesi atsakingas už Bažnyčią? Ar tu jautiesi svarbus Bažnyčioje?
Mėlyna spalva 2. Ar Bažnyčioje kalbate apie problemas, kurios vyksta pasaulyje?
9. Pasakyk tris pavyzdžius, kaip Bažnyčia bendradarbiauja su kitais?
Ar Bažnyčioje aptariamos visuomenės aktualijos, miestelio socialinės problemos?
Dialogas
24. Ar girdi kalbant apie Bažnyčią per TV, radiją,. Ar skaitai apie Bažnyčią internete, socialiniuose
Bažnyčios
tinkluose? Kas sakoma apie Bažnyčią? Kur tu tai girdi?
viduje ir su
34. Iš to, ką girdi per žinias, kokie dalykai Bažnyčiai turėtų rūpėti labiausiai?
visuomene
Ar esi prisidėjęs prie kokios nors iniciatyvos siekiant išspręsti socialinę* problemą? Kur? Kada?

Rožinė spalva

*Socialinė problema sukuria aplinkybes, kurios yra žalingos arba nepageidaujamos daugeliui žmonių, kelia jiems grėsmę
(pvz.: įvairios priklausomybės, socialinė atskirtis, smurtas ir kt.)

Geltona
spalva
Įžvalgos ir
sprendimai

5. Kas tau labiausiai patinka Bažnyčioje? Kas patinka mažiausiai?
Ką darytum, kad pakeistum tai, kas nepatinka?
18. Ar Bažnyčioje yra žmonių, kurie tau padeda priimti sprendimus? Kokie tai žmonės?
Kuo tu pasitikėtum Bažnyčioje?
22. Kokius klausimus / situacijas mums padeda apmąstyti Bažnyčia?
Ar kada nors teko priimti sprendimą parapijoje / grupėje / Bažnyčioje?
45. Kaip tu ieškotum pagalbos Bažnyčioje? Į ką kreiptumeisi?

Dar kartelį
ridenk kauliuką.

Nuo žąsies iki žąsies...
Patekus ant žąsies
– užduodamas
vienas iš sinodo
temą liečiančių
klausimų, kurį
dalyvis „peršoko“.
Garsiai pasakyk
Jėzaus iš
Nazareto žodį
ar frazę,
kurią prisimeni.

Patekus ant tilto...
Patekus ant tilto –
užduodamas
vienas iš sinodo
temą liečiančių
klausimų, kurį
dalyvis
„peršoko“.

Tu pasiekei tikslą!
Nupiešk save ten,
kur save matai
Bažnyčioje.

