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Renginio tikslas:  

      Pasidalinę savo požiūriu į porų gyvenimą kartu iki santuokos sakramento, išklausys įvairių 
specialistų požiūrių, susipažins su krikščioniška pozicija šiuo klausimu, gebės dviem, trim 
argumentais pagrįsti kodėl katalikų Bažnyčia yra prieš gyvenimą kartu iki santuokos ir susiformuos 
savo nuostatą šiuo klausimu. 

Renginio trukmė: nuo 45 min. iki 60 min. 

Renginio dalyviai: 

      Vedėjas ( kuris pateikia klausimus) 

      10 kl. Mokiniai. 

      1  Kunigas ( pav.:  kun. Akelaitis, kun. A. Narbekovas) 

      1 Gyd. Ginekologė 

       Sužadėtinių pora, kurie negyvena kartu, bet ruošiasi tuoktis 

       Sužadėtinių pora, kurie gyvena kartu prieš santuoką 

       Sutuoktinių pora 

Pasiūlymas: dėl svečių pakvietimo, jei tokių nepažystate savo aplinkoje, pagalbos galite kreiptis į 
Šeimos Centrą. 

Priemonės: multimedia, rami muzika atmosferai sukurti, kėdės, skaidrės. 

Aplinkos pruošimas: 

Pagal galimybes, renginį siūlau vesti salėje. 

Kėdės sustatytos taip, kad skirtųsi dvi nuomonių pusės: viena pusė, kuri pasisako “už” sužadėtinių 
gyvenimą kartu iki santuokos, kita pusė, kuri pasisako “prieš” sužadėtinių gyvenimą kartu iki 
santuokos. Renginio pabaigoje, tie, kurie pakeis savo nuomonę, pasakys vieną argumentą kodėl 
pakeitė savo nuomonę ir persės į kitą pusę.  

Prieš renginį, mokiniams atėjus į salę, jų paprašoma susėsti taip: tie, kurie “už” gyvenimą kartu iki 
santuokos į vieną pusę, tie kurie “prieš” gyvenimą kartu iki santuokos, sėdasi į kitą pusę. Svečiai 
susodinami priekyje prieš juos. 

Renginio pradžioje rodomos skaidrės ”Šeimos malda” ir meldžiamasi kartu. 

P.S. Jei yra galimybė, dar prieš renginį mokiniai galėtų padaryti praeivių gatvėje apklausą 
užduodami klausimą: “Koks jūsų požiūris į poras, kurios gyvena kartu iki santuokos, gerai tai ar 
blogai, kodėl?” ir tai nufilmuoti. Iš atsakymų padaryti iki 3 min. trukmės filmuką ir  parodyti jį 
darant intarpą tarp pasisakymų. 

Renginio eiga: 

      Rodomos skaidrės ”Šeimos malda” ir meldžiamasi kartu. 

1. Įžangos žodį taria ir svečius pasveikina renginio organizatorius/ė arba mokyklos 
administracijos atstovas/ė. 
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2. Renginio vedėjas/a paprašo vieno mokinio iš pozicijos “už” ir vieno mokinio iš pozicijos 
“prieš” argumentuotai pagrįsti kodėl jie palaiko šį požiūrį. 
 

3. Vedėjas suteikia žodį svečiams, kad paliudytų ar išsakytų savo asmeninį ir kaip specialisto 
požiūrį šiuo klausimu.( Eiliškumą kas kada pasisakys galima susitarti prieš renginį, jis gali 
būti spontaniškas.) Vieno kalbėtojo pasisakymo trukmė iki 5 minučių. Vedėjas moderuoja 
pasisakymus, provokuoja ir skatina diskusiją klausimais, kurie kyla iš svečių išsakytų 
minčių. 
 
Svečiams gali būti pateikti šie (o taip pat jūsų nuožiūra ir kiti) klausimai: 

        Kunigui: Ką sako Dievo žodis apie šeimą, santuoką? Kodėl Bažnyčia pasisako “prieš” 
sužadėtinių gyvenimą kartu iki santuokos? 

      Ginekologė/as: Kas yra šeima? Kokios gali būti pasekmės gyvenimo poroje iki santuokos 
sakramento? Ji/ jis asmeniškai pasisako “prieš” ar  “už” ir kodėl? 

       Sužadėtinių pora, kurie negyvena kartu: liudija, kokios nuostatos įtakojo jų tokį 
apsisprendimą,   kodėl jie nusprendė būti “nemadingi”. 

       Sužadėtinių pora, kurie gyvena kartu prieš santuoką: liudija, kokios nuostatos įtakojo jų 
tokį apsisprendimą.   

       Sutuoktinių pora: liudija kaip jie bendravo iki santuokos sakramento ir kas pasikeitė po to kai 
jie priėmė santuokos sakramentą. Kaip suvokia, kas yra šeima? 

 Po trijų pasisakymų gali būti muzikinis intarpas ar skaidrės, jūsų nuožiūra. O gali būt, kad to 
intarpo ir nereikės, jis tik blaškytų. Siūlau turėti pasiruošus atsarginį variantą… 

 Renginio pabaigoje vedėjas pakviečia mokinius užduoti svečiams klausimus.  

Renginio vedėjas pakviečia mokinius, kurie klausydami diskusijos, liudijimų, pasisakymų, 
pakeitė savo požiūrį šiuo klausimu, pasakyti argumentus kurie įtakojo jų nuostatos pasikeitimą ir 
persėsti į kitą pusę; pakviečia, norinčius, pasisakyti nurodant 2 ar 3 argumentus kaip jie suprato 
kodėl Bažnyčia nepritaria porų gyvenimui kartu iki santuokos sakramento. 

 ( Pav. Jei mokinio nuostata  prieš renginį buvo “už” o po jo tapo “prieš”, tai persėda į tą pusę, 
kur sėdi mokiniai, kurių nuomonė yra “prieš” ir atvirkščiai). 

Renginio vedėjas padėkoja svečiams ir mokiniams už dalyvavimą.  

 

        


