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

„Svajojame veikti kartu“
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
Mokinių poilsio stovykla „Trimitas“,

Stovyklos adresas ir pavadinimas

Panevėžio r. savivaldybė, Bygailių kaimas,
Vingio g. 5

Programos tikslai ir uždaviniai.
Programos tikslai:
 skatinti mokinius domėtis ekonomikos mokslu ir verslu;
 ugdyti rinkos ekonomikos supratimą̨;
 siekti, kad vaikai įgytų ekonomikos pagrindų;
 kryptingai ugdytųsi verslumo gebėjimams;
 formuoti vaikų ekonominį mąstymą, gebėjimą tinkamai orientuotis ir sėkmingai veikti
nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje.
Programoje siekiama suteikti pagrindines verslumo įgūdžių žinias, jas struktūrizuoti, pritaikyti
praktinėse užduotyse, verslo imitacinėse pratybose, plėtoti verslumo kompetencijas, ugdyti
individualias vaikų savybes ir įgūdžius: savikontrolę, kritinius analizavimo, problemų sprendimo,
sisteminio mąstymo - planavimo, organizavimo, sprendimų priėmimo, pokyčių valdymo,
tolerancijos, kantrumo, prieštaravimų įveikimo, komandinio darbo, bendradarbiavimo, darbų ir
idėjos pristatymo įgūdžius.
Programos uždaviniai suformuoti taip, kad vaikai dalyvaujant programos vykdyme galėtų:







taikyti įgytas ekonomines žinias praktikoje;
išmokti argumentuotai vertinti ekonominę šalies bei pasaulio padėtį;
aktyviai veikiant, ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo, derybų, lyderystės, sąžiningos
konkurencijos, finansinio raštingumo ir kitus verslumo įgūdžius;
suvokti kaip yra kuriamas verslas, kuriuos sprendimus reikia priimti kuriant įmonę;
praktinių užsiėmimų metu planuodami savo idėjų įgyvendinimą, realizuodami jas,
analizuodami veiklos rezultatus bei prisiimdami atsakomybę, ugdyti nuolatinio tobulėjimo ir
kaitos nuostatas, plėtoti finansų valdymo ir verslumo kompetencijas.

Programos atitikimas pasirinktai temai.
Rinkos ekonomika yra mūsų visuomenės ūkinio gyvenimo pagrindas. Žmonės, žinantys, kaip veikia
rinkos ekonomika, yra aktyvesni visuomenės nariai, sėkmingiau veikia. Kasdieninėje veikloje
kiekvienas susiduriame su įvairiais rinkos ekonomikos aspektais: paprastas pirkimas, taupymas,
karjeros planavimas, nuosavo verslo planavimas, bankinių reikalų tvarkymas. Rinkos ekonomika

suteikia plačias galimybes save realizuoti. Ekonomika, verslas yra dalykai, kurie kasdien viena ar
kita forma, tiesiogiai ar netiesiogiai aptariami ir namuose, ir neformalioje aplinkoje. Verslumo
ugdymas – tai ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus jiems kaip individams ir kaip visuomenės
nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui, kad jie
sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos
sąlygomis. Verslumas gali būti apibūdinamas ir kaip žmogaus gebėjimas svajoti apie ateitį ir iškelti
tikslus; numatyti strategijas ir rasti būdus iškeltiems tikslams pasiekti. Verslo žinios ir įgūdžiai gali
būti formuojami ir po mokyklos baigimo, studijų metais universitetuose, tačiau polinkis į verslą ir
verslininkui būdingas elgesys susiformuoja prieš universitetiniu laikotarpiu. Todėl jaunam žmogui
svajojant apie ateitį, būtina neformalioje aplinkoje gauti kuo daugiau žinių ekonomikos ir verslumo
srityse, pradedant savarankišką gyvenimą.
Verslumas yra prioritetinis Europos sąjungos vystymosi veiksnys. Smulkios ir vidutinės verslo
įmonės sukuria ekonominę ir socialinę naudą pasauliniu mastu. Todėl labai svarbu jaunimo
gebėjimus panaudoti, didinant Lietuvos ir Europos visuomenės pridėtinę vertę.
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 „Trimitas“ dienotvarkė (skiriasi 1 ir 10 dienos dėl vaikų atvykimo/išvykimo):
Laikas Laikas
Renginys
Veiklos
nuo
Iki
Labas rytas
Vaikų kėlimasis, higiena, linksmoji mankšta ar
8:15
9:15
aerobika pasirinktinai
9:15
9:45
Pusryčiai
Tvarkymasis
Savitvarka kambariuose. Įvedama balų sistema.
9:45
10:15
Sudaroma komisija iš vadovų, vertinimo
rezultatai pakabinami skelbimų lentoje.
Susirinkimai būriuose
Dienos darbų ir užduočių pasiskirstymas,
10:15 11:00
supažindinimas su dienos renginiais.
Sporto renginiai, maudynės
Kiekvienam būriui maudynių, repeticijų ar
11:00 13:30 upėje, repeticijos salėje, kitose
sporto užsiėmimų laikas derinamas atskirai.
erdvėse
13:30 14:15 Pietūs
Sporto renginiai, maudynės
Kiekvienam būriui maudynių, repeticijų ar
14:15 16:30 upėje, repeticijos salėje, kitose
sporto užsiėmimų laikas derinamas atskirai.
erdvėse.
16:30 17:00 Pavakariai
17:00 18:30 Vakaro renginys I
Renginys pagal planą.
18:30 19:15 Vakarienė
Poilsio laikas, refleksija
Pasiruošimas vakarui. Dienos įspūdžiai.
19:15 19:45
Savitvarkos balų įvertinimo aptarimas.
Pastabos. Išvados.
19:45 20::45 Vakaro renginys II
Renginys pagal planą.
Refleksija
Dienos veiklų įvertinimas, stovyklautojų savęs
20:45 21:00
įsivertinimas.
21:00 22:30 Vakaronė
Vaikams iki 10 metų vakaronė iki 21:45
Mažųjų naktipiečiai,
Trumpas aptarimas naktipiečių metu apie tai,
21:45 22:00
pasiruošimas miegui, miegas.
ką vaikai sužinojo naujo.

Vyresniųjų naktipiečiai,
pasiruošimas miegui.
23:00 Miegas
Iki kitos dienos 8:30
Programos darbotvarkė dienomis:
I Diena. Stovyklos atidarymas. „Aš ir komanda“. Vaikai skirstomi į būrius. Grupėse vyksta savęs
pažinimas, viešasis kalbėjimas, komandos formavimas. Apibrėžiamas nario vaidmuo komandoje,
sprendimų priėmimas ir komunikacija komandoje, lyderystė, komandų bendradarbiavimas.
Programos pristatymas bei žaidimas „Dosjė“- savęs pristatymas ir draugų pažinimas. Stovyklos
atidarymo šventė. Tautinės ir stovyklos vėliavų pakėlimas.
II Diena. „Verslo aplinkos pažinimas“. Grupelėse vyksta debatų klubai, atliekami parengiamieji
darbai, kurie bus tolesnės veiklos sėkmės garantas. Vaikai išsako savo žinias apie verslą ir ką norėtų
sužinoti daugiau, kas kokį verslą pažįsta ar turi šeimoje. Kodėl reikia galvoti apie verslą, o ne apie
„šiltą kėdę“? Dienos metu - vandens šventė.
Vakaro renginys -“Mano svajonių verslas”.
III Diena. „Batų fabrikas“ – Diskusijos mažose grupelėse apie šeimos pajamos, kaip uždirbami
pinigai. Pasiruošimas vakaro renginiui „Fabriko dirbtuvės“. Vakaro renginys – „Batų fabrikas
veikia“. Dalyvauja kiekvieno būrio atstovai –„šeima“, kurie gauna pinigėlių ir medžiagų bei gaminą
pagal poreikį tam tikrų spalvų ir dydžių batus. Veikia parduotuvė, bankas, mokesčių inspekcija,
kalėjimas (grupės formavimas, darbo paskirstymas ir našumas, mokesčiai, pelnas).
IV Diena. „Mano finansai“. Susitikimas su SEB banko atstovais. Vaikai turės galimybę
susipažinti su ekonomikos ir finansų pasauliu. Dienos metu vyks finansinio raštingumo užsiėmimai
mažose grupelėse.
Vakaro renginys – „Protų mūšis“ (klausimai: pinigai, valiuta).
V. Diena. „Stovyklos mugė“. Ugdomas verslumas, dalyvauja visa stovyklos bendruomenė: vaikai,
vadovai, kiti darbuotojai. (prekė – mainai – pinigai).
Vakaro renginys - konkursas “Mados reidas 2018”.
VI. Diena. „Išdrįsk svajoti“. Simuliaciniai verslumo ugdymo žaidimai. Stendų „Profesijų
pasaulis“ kūrimas. Jaunesniesiems stovyklautojams- piešinių ant asfalto konkursas „ Aš dar mažas,
dar be ūsų, žmonės klausia kuo aš būsiu“. Vakaro renginys – būrių stendinės informacijos meninis
pristatymas.
VII. Diena. „Trimito spartakiada“ – sporto diena. Draugiškos krepšinio, futbolo, kvadrato,
tinklinio varžybos, estafetės. Disputas – „Ar sportas irgi verslas?“.
Vakaro renginys – „Talentų šou“.
VIII. Diena. „Reklama – verslo sėkmės garantas“. Verslo įgyvendinimo plano kūrimas mažose
grupelėse. Žaidimas - “Taškai taškeliai“. Reklaminių stendų kūrimas. Vakaro renginys – „
Reklamų pristatymo vakaras TV formate“.
IX. Diena. „Šokiai ir ne tik..“ Dienos metu „Šokių maratonas“. Vakaro renginys –
„Atsisveikinimas su stovykla“. Būriai pristato atsisveikinimo su stovykla etiudus, kuriuose
atsispindi verslumo ugdymo išraiškos pagrindai, įgyti programos stovykloje metu.
X. Diena. „ Sudie Trimite“ . Stovyklos uždarymas. Vėliavos nuleidimas, vadovų padėka vaikams,
geriausiųjų apdovanojimai, vaikų padėkos vadovams. Vaikų išvykimas namo.
Stovyklos aplinkos/-ų tinkamumas visoms Programos veikloms.
Stovykla „Trimitas“ įsikūrusi Bygailių kaime, Panevėžio rajone. Tai nuo miestų šurmulio nutolęs ir
medžių apsuptyje įsikūręs jaukus kampelis, išsiskiriantis savo grožiu ir gamta. Šalia sruvenanti
Lėvens upė šiai vietai suteikia išskirtinį grožį, vandens čiurlenimas ir gaivus oras sukuria
atsipalaidavimo jausmą ir nuteikia gerai nuotaikai.
Sukurtas aplinkos jaukumas padeda vaikams atsipalaiduoti ir lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje,
susirasti draugų, kas daro įtaką pažinimo motyvacijai, smalsumui ir spartesniam įsiliejimui į būrius.
Stovyklos didelė teritorija natūraliai suskirstyta į atskiras zonas, tinkamas repeticijoms ir refleksijai,
didelės ir erdvios salės pritaikytos pasirodymams, erdvės skirtos individualiai ar grupinei
mėgstamai veiklai. Geros aplinkos sukūrimas sutelkiant visos stovyklos bendruomenės pastangas
22:30

22:45

leidžia vaikui ne tik pasijusti šeimininku, bet padeda plėtoti ir veiklos kompetencijas.
Stovyklos teritorija yra pritaikyta tiek laisvalaikio leidimui, tiek veiklų organizavimui – įrengta
laužavietė ir vasaros estrada pagyvina vakarones lauke, krepšinio, tinklinio, futbolo aikštelės ir
aplinka puikiai pritaikyta sporto varžybų, žaidimų rengimui. Vaikai turi galimybę pasimėgauti stalo
teniso, šachmatų žaidimu tam skirtose erdvėse. Taip pat lauke atliekamos kūrybinės užduotys,
vykdomas darbas grupelėmis, tam tikslui puikiai praverčia įrengtos pavėsinės.
Vaikai žaisdami, bendraudami stovyklos teritorijoje, būdami prie upės ar miške gauna daug
emocijų, patiria išgyvenimus, sprendžia konfliktines situacijas. Savo emocinius išgyvenimus vaikai
turi galimybę sintezuoti per renginius, statomas užduotis, vaidinimus.
Vaikai apgyvendinami jaukiuose nameliuose kambariuose po 4-8 vaikus. Kartu gyvenantys grupės
vadovai užtikrina saugumo jausmą, visokeriopą ir savalaikę pagalbą.
Poilsiavietėje yra medicinos punktas, kur dirba slaugytojos. Naktį budi sargai, todėl čia yra
užtikrintas vaikų gyvybės ir sveikatos saugumas.
Stovykla atitinka visus vasaros poilsio stovyklos mokiniams keliamus reikalavimus ir Lietuvos
higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

