Programos pavadinimas
Programos trukmė
(nuo 7 iki 10 nepertraukiamų dienų su nakvyne)

„Mūsų Šimtmečio Pasaka“
10 dienų
☐ gamtos mokslai, technologijos,
inžinerija, menai ir matematika
☐ pilietiškumas ir tolerancija

Programos tema
(pažymėkite tinkamas temas)

☐ sveika gyvensena
☐ ugdymas karjerai
 etninė kultūra
☐ ekonominis mokymas ir verslumas
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Programos tikslai ir uždaviniai.
Programos tikslas – Atkurtos Lietuvos Šimtmečio proga svarbu prisiminti mūsų herojus,
už ką jie kovojo, ir prisidėti prie etninės kultūros sampratos plėtojimo:
 Ugdyti vaiko tautinę savimonę, tvirtas tautinį tapatumą pagarbą kultūrai ir ugdyti
tautinį orumą, norint neprarasti šalies identiteto;
 Padėti vaikui gilinti žinias apie kultūrinį sąmoningumą, gebėjimus ir nuostatas,
kurios yra reikalingas suprasti, priimti bei gerbti kultūrines vertybes, plėtoti
kultūrinės raiškos gabumus, ugdyti patriotiškumą, pagarbą ir meilę Lietuvai.
Programa sudaryta iš įvairių praktinių užsiėmimų ir renginių, kurių metu stovyklautojai bus
skatinami įtvirtinti tautos ir bendražmogiškas vertybes, moralines normas, t. y. programos
metu bus bandoma inspiruoti jaunąją kartą išsaugoti ir puoselėti kultūrinį tautos palikimą.
Programos uždaviniai – stovyklos dalyvius supažindinti su lietuvių tautos praeitimi,
socialinio bei kultūrinio gyvenimo bruožais, papročiais ir tradicijomis. Užsiėmimų metu
mokyti pasitikėti kūrybiniais gebėjimais, žvelgti į meną kaip į prasmingų atradimų
teikiančią veiklą. Naudojantis natūraliomis bendravimo sąlygos ir siūloma veiklų įvairove
ugdyti asmenybes, kurios didžiuotųsi savo kultūra ir suvoktų jos svarbą. Skatinti stovyklos
dalyvius gilinti asmenines etnokultūros žinias, dalintis jomis tarpusavyje ir taip padėti
formuoti tapatybes, kurios suvokusios etnokultūros svarbą bei reiškinio apimtį galėtų
kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į tautos praeitį.
Programos paskirtis – taikant neformalaus švietimo metodus ir panaudojant jau esamas
priemones stovyklos veiklose integruojant menines, sporto bei kitas veiklas; sudaryti
sąlygas visiems stovyklos dalyviams įgyti bei pagilinti žinias apie etnokultūrą, jos
reiškinius, liaudės kūrybą ir tautos vertybes.
Kaip Programa atitinka pasirinktą temą.
Etninė kultūra puoselėja bendravimo bei darnaus gyvenimo tradicijas, ugdo pozityvią
asmens būties pasaulėjautą, žmogaus ir gamtos darną, iš kartos į kartą perduodamą pagarbą
gyvybei ir gėriui. Šiais globalizacijos laikais atsiranda naujos šventes ir tradicijos, kurios
susijusios su komercija bei populiariąja “pop” kultūra. Globalizacija yra neišvengiama, šis
reiškinys turi daug teigiamų pusių; visi turi vienodas galimybes ir teisę pažinti kitas
kultūras, tačiau ypač svarbu yra nepamiršti ir kiekvienam saugoti savo tautos papročius bei
gimtinės identitetą. Prie tradicijų saugojimo turi prisidėti kiekvienas žmogus, pavojus
prarasti savo tautiškumą kyla visiems, kiekvienas pilietis yra tautos dalis. Svarbu neprarasti

savęs bei savo išskirtinumo, kurio didelė dalis ir yra mūsų tautiškumas. Minint Atkurtos
Lietuvos šimtmetį siekiama, kad kiekvienas atrastų ryšį su Lietuva, savo asmeninę istoriją
sukurtų gerą emociją bei puoselėtų tradicijas, kad tauta toliau gyvuotų dar ne vieną
šimtmetį.
Stovyklos programa parengta vaikams priimtina forma, taip, kad ji ne tik suteiks teorinių
žinių apie tautos etnokultūrinį paveldą, tačiau visi stovyklos dalyviai turės galimybę savo
žinias įgyti ir panaudoti praktinių užsiėmimų metu. Stovyklautojai turės galimybę aktyviai
dalyvauti įvairiuose renginiuose, sporto varžybose, viktorinose, rungsis tarp būrių, kurs
kostiumus, dekoracijas, dainuos ir šoks, t. y. kiekvienas turės proga pasireikšti, parodyti
savo stipriąsias puses bei turės visas galimybes išmokti naujų dalykų, atrasti naujus
pomėgius. Stovyklos programa yra parengta, kad visų veiklų metu stovyklos dalyviai būtų
skatinami domėtis ir pažinti įvairias etnokultūros dalis. Trumpa 10 dienų kelionė į etninės
kultūros ir tautinio paveldo lobynus, prisilietimas prie jų kartu su bendraamžiais padės
stovyklautojams etnokultūrą suvokti kaip reiškinį, kuris apima visas mūsų tautos gyvenimo
sritis ir poreikius šiuolaikiniame pasaulyje.
Sudaryta stovyklos programa atitinka programos temą – etninė kultūra. Pagal renginių
planą, vaikai turės progą susipažinti su Lietuvių liaudės dainomis, priimtiniausiu sau būdu
jas atliks/pademonstruos visai stovyklai. Stovyklautojai susipažins su įvairiais senovės
amatais: lipdymu, pynimu, drožimu ir t.t., susipažins su tautinės ornamentikos elementais,
bandys juos atvaizduoti kurdami Šimtmečio skulptūras, o savo idėjas ir rezultatus taip pat
pristatys ir visai stovyklai. Kiekvieną dieną vis labiau pažindindamiesi su Lietuvos
etnografijos ypatumais, vaikai turės progą sukurti filmą Lietuvos šimtmečio minėjimui,
aptarę ir įvertinę vieni kitus kels diskusijas, plės savo žinias įvairiais tautiniais aspektais.
Savo tautines žinias bei darbą mišraus amžiaus komandose pasitikrins protų mūšio metu.
Pasitikrinus proto galias stovyklautojai taip pat ir susipažins su „Senovės lietuvių
žaidynėmis“, kur parinktos tokios varžybos kaip „netikra ripka“, virvės traukimas,
lenktynės maišuose ir kt. “Mūsų Šimtmečio Istorijos” renginio metu vaikai turės progą
pademonstruoti ir papasakoti jiems svarbiausią, su tautos istorija susijusią įdomiausią idėją.
Nepamirštos liks ir liaudies pasakos. Teatralizuoti vaikų pasirodymai pasirinktų pasakų ar
padavimų motyvais ne tik primins tautosakos paveldą, bet ir skatins kūrybiškumą, Šokių
festivalio vakaras išjudins visus mėgstančius muziką, dalyviai šoks ir tryps kol liks
ištvermingiausi. Renginio metu bus naudojama įvairių etnografinių regionų muzika,
komisijos nariai įkūnys įvairius personažus. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo dienų
renginiai taip pat visuose savo elementuose turi etnokultūrinių segmentų. Skiriasi tik tuo,
kad pirmosios dienos veiklų iniciatoriai yra vadovai, o paskutiniosios – patys
stovyklautojai.
Programos veiklos (Programos darbotvarkė dienomis).
Visos programos veiklos suskirstytos į 10 temų. Kiekvienai temai skirta viena diena, kurios
metu bus vykdomos tai dienai skirtos veiklos, o dienos kulminacija – bendras vakaro
renginys. Dienos metu būrio stovyklautojai susipažįsta su tema, dalinasi savo patirtimi,
ieško būdų temą pristatyti vakaro renginyje, repetuoja, ruošiasi. Vakaro renginyje savo
temą pristato visai stovyklai.
Žemiau pateikiame stovyklos dienotvarkę ir programos darbotvarkę dienomis.
Stovyklos „Pasaka“ dienotvarkė (skiriasi 1 ir 10 dienos dėl vaikų atvykimo/išvykimo):
Laikas Laikas
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22:30

Sporto renginiai, maudynės
jūroje / baseine, repeticijos
salėje, kitose erdvėse
Pietūs
Sporto renginiai, maudynės
jūroje / baseine, repeticijos
salėje, kitose erdvėse.
Pavakariai
Vakaro renginys I
Vakarienė
Poilsio laikas, refleksija

Vakaro renginys II
Refleksija
Vakaro diskoteka

skelbimų lentoje.
Dienos darbų ir užduočių
pasiskirstymas, supažindinimas su
dienos renginiais.
Kiekvienam būriui maudynių,
repeticijų ar sporto užsiėmimų laikas
derinamas atskirai.
2 pamainos
Kiekvienam būriui maudynių,
repeticijų ar sporto užsiėmimų laikas
derinamas atskirai.
Renginys pagal planą.
2 pamainos
Pasiruošimas vakarui. Dienos
įspūdžiai. Savitvarkos balų įvertinimo
aptarimas. Pastabos. Išvados.
Renginys pagal planą.
Dienos veiklų įvertinimas,
stovyklautojų savęs įsivertinimas.
Vaikams iki 10 metų diskoteka iki
21:45
Trumpas aptarimas naktipiečių metu
apie tai, ką vaikai sužinojo naujo.

Mažųjų naktipiečiai,
pasiruošimas miegui, miegas.
Vyresniųjų naktipiečiai,
22:30
22:45
pasiruošimas miegui.
23:00
Miegas
Iki kitos dienos 8:30
Programos darbotvarkė* dienomis:
1 DIENA: „Sveika, Pasaka!” - Vaikų atvykimas. Būrių šūkių, vėliavų ir būrių
prisistatymai naudojat etnokultūrinius elementus. Iškilmingas stovyklos atidarymas,
vėliavos pakėlimas, pasisveikinimas su jūra. Vakaro renginyje teatralizuoti būrių ir vadovų
prisistatymai.
2 DIENA: „Pasakos Dainų Šventė“ - lietuvių liaudies dainų ir šokių šventė, kurioje
apjungiamas scenos judesys, choreografija, vokalas, vaidyba ir režisūra. Dienos metu būriai
kuria šventinius kostiumus, scenografiją ir choreografiją.
3 DIENA: „Šimtmečio Skulptūrų Parkas“ - Amatų diena. Visi būriai kuria ir gamina
skulptūras etnografine tema ir skirtas Atkurtos Lietuvos Šimtmečio minėjimui. Vakare
“Skulptūrų Parko” atidarymas, būriai paruošia skulptūrų pristatymus.
4 DIENA: “Lietuviško Kino Festivalis ir Protų mūšis”- Medijų diena. Dienos metu būriai
kuria, filmuoja ir montuoja filmus skirtus Lietuvos Šimtmečio minėjimui. Pirmojo vakaro
renginio metu patikrinsime stovyklautojų etnokultūrines žinias protų mūšyje. Vakaro
renginyje filmų peržiūra, geriausiųjų rinkimai ir apdovanojimai.
5 DIENA “Senovės Lietuvių žaidynės ir Talentai” - Sporto diena. Būriai rungiasi
įvairiuose sporto rungtyse, įtraukiamos rungtys, kurios paruošiamos remiantis lietuvių
liaudies žaidimų (kvinta, lenktynės maišuose, lokio uodegos traukimo ir t.t.) principu.
Vakaro renginyje – žaidynių nugalėtojų apdovanojimai ir Talentų Vakaras, kurio metu
stovyklos dalyviai turės progą pademonstruoti savo talentus, renginio apipavidalinimas –
etnokultūriniais elementais.
6 DIENA: “Mūsų Šimtmečio Istorijos” – Dienos metu būriuose dalinamasi istorijomis,
mintimis apie žinomus įvykius ir idėjas. Vakaro renginiui būriai pasiruošia savo
atstovaujamą istoriją norimu formatu ir supažindina visą stovyklą su būrio išsirinkta idėja.
7 DIENA: “Šokių Festivalis” – Dienos metu išvyka į Jūrų muziejų ir Delfinariumą, po
21:45

22:00

kelionės stovyklautojai kuria kostiumus vakaro šokių festivaliui, piešia plakatus su
tautiniais elementais draugų palikimui. Vakare festivalis kupinas tautinių šokių, kuriame
bus apdovanojami ištvermingiausi.
8 DIENA: “Lietuvių pasakos ir padavimai teatro festivalyje”– teatralizuoti būrių
pasirodymai pagal pasirinktą/us lietuvių liaudies kūrinius. Apdovanojimų ceremonija.
9 DIENA: „Ačiū, Pasaka...“ Atsisveikinimas su stovykla. Būriai pristato atsisveikinimo su
stovykla etiudus, kuriuose atsispindi etnokultūros išraiškos pagrindai, įgyti programos
stovykloje metu. Stovyklos uždarymas. Vėliavos nuleidimas, vadovų padėka vaikams,
geriausiųjų apdovanojimai. Vakare - liaudies dainos prie stovyklos laužo.
10 DIENA: „Iki susitikimų...“ Paskutiniai pokalbiai, aptarimai, padėkos vieni kitiems.
Atsisveikinimas su jūra. Vaikų išvykimas namo.
*Renginių dienos gali skirtis dėl oro sąlygų.
Stovyklos aplinkos/-ų tinkamumas visoms Programos veikloms.
Stovykla kiekvienam vaikui suteikia galimybę per pamainą čia būti saugiam, aprūpintam ir
užtikrintam, kad jis gali save realizuoti per sportą, žaidimus, meninius ir kitus renginius.
Vykdant etninės kultūros ugdymo programą stovykloje sutelkiamas dėmesys į visų
stovyklos bendruomenės narių dalyvavimą veiklose. Stovykloje stengiamasi sukurti
palankią ugdymo aplinką: didelė teritorija natūraliai suskirstyta į atskiras zonas, tinkamas
repeticijoms ir refleksijai, didelės ir erdvios salės pritaikytos pasirodymams, menų klasė
skirta individualiai ar grupinei mėgstamai veiklai. Stovyklos „Pasaka“ idėja pasakos „Eglė
- žalčių karalienė“ motyvai. Nameliai ir teritorijos prie jų pavadinti personažų vardais:
„Eglė“, „Drebulė“, „Uosis“, „Ąžuolas“, „Beržas“ ir kt. Tai puikiai atitinka pasirinktą
programos temą, nuteikia vaikus noriai ir aktyviai dalyvauti Programos veiklose. Geros
aplinkos sukūrimas sutelkiant visos stovyklos bendruomenės pastangas, leidžia vaikui ne
tik pasijusti šeimininku, bet padeda plėtoti ir veiklos kompetencijas.
Stovykla „Pasaka“ įsikūrusi Pajūrio regioniniame parke prie Baltijos jūros. Šalia yra
Girulių miškas. Ši išskirtinė aplinka, gaivus oras ir bangų mūša ne tik suteikia
stovyklautojams pakilią, džiugią nuotaiką, bet ir padeda atsipalaiduoti, lengviau adaptuotis
naujoje aplinkoje, susirasti draugų, kas įtakoja pažinimo motyvaciją, smalsumą ir spartesnį
įsiliejimą į būrius.
Sportinei veiklai stovykloje yra stadionas, krepšinio, tinklinio aikštelės, baseinas.
Jaunesniojo amžiaus vaikams yra žaidimų aikštelė, mini krepšinio aikštelė, sūpynės,
regioninio parko aplinka. Daug renginių organizuojama ant jūros kranto. Poilsiavietėje yra
medicinos punktas, kur dirba slaugytojos, yra didelė valgykla, klubas, lauko estrada –
vaikai šoka, repetuoja, ruošiasi renginiams. Naktį budi sargai, todėl čia yra užtikrintas
vaikų gyvybės ir sveikatos saugumas.
Atsižvelgiant į turimą infrastruktūrą lauko aplinka ideali vieta kūrybinių užduočių
atlikimui, darbui grupelėmis.
Esant prastoms oro sąlygoms veiklos organizuojamos patalpose, tam tikslui pritaikytoje
salėje, dideliuose holuose. Turima techninė įranga suteikia galimybę paįvairinti užduotis.
Vaikai apgyvendinami jaukiuose nameliuose iki 8 vaikų kambaryje. Kartu gyvenantys
vadovai užtikrina saugumo jausmą, visokeriopą ir savalaikę pagalbą.
Stovykla atitinka visus vasaros poilsio stovyklos mokiniams keliamus reikalavimus ir
Lietuvos higienos normą HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“.

