Kuriu save, kuriu pasaulį
Vajej!!! Negaliu patikėti, kad jau čia jau paskutinė pamaina „Raganės“
stovykloje. Laikas pralėkė nepastebimu greičiu… Atrodo dar visai neseniai
kūrėme planus apie tai, kiek daug padarysime, o čia jau reikia galvoti, kaip
atsisveikinsime… Visos tos dešimt dienų buvo
kažkas labai nepaprasto ir stebuklingo, kaip
rugpjūčio žvaigždėtas dangus, kurį bandėme
šifruoti per pirmas šiltas rugpjūčio naktis. O
pabūti astrologu ir surasti savo žvaigždyną
naktį ant jūros kranto, pasitiesus pledus, stebėti kaip krenta žvaigždės ir galvoti
tą minutę didžiausius norus gali pasisekti ne bet kam. O va mums tai pavyko
padaryti per pirmas stovyklos pamainos
dienas. Ir ne tik tai, mes žaidėme, kūrėme,
susipažinome su kitų svajonėmis, karjeros
lūkesčiais, statėme verslo centrus ir
gigantiškus miestus. Vakaro renginiuose
parodėme, ką mokame, ką sugebame, ką galime, todėl sujungti jėgas ir
suvaidinti „Dirbu pasakoje“ ar meistrauti „Amatų mugėje“ buvo
paprasčiau nei atrodė. Taip pat klausėmės įdomaus svečio, jauno
verslininko, Igno Klėjaus, kuris papasakojo, kokios didelės žmogaus
galimybės siekti ir kurti, tiesiog nereikia bijoti.. O kokia įdomi buvo „Sportininko keliu“ diena! Šią dieną vaikai
galėjo išbandyti įvairias sporto šakas, išgirsti įdomios informacijos, išmokti ir įvairių sportinių triukų, o dienos
pabaigoje pasigirdo daugiau norinčių lankyti net kai kuriuos sporto užsiėmimus. Kiekvienas stovyklos rytas
prasideda ir baigiasi su daina, šokiu ir šypsena. Jau po penkių
stovyklos dienų, mes negalėjome sustabdyti idėjų lietaus, kurį
vaikai nuo ryto jau paleisdavo ir nesvarbu, kad už lango taip pat
barbeno lietaus lašai, kurti, puošti, dekoruoti, piešti svajonių
profesijas, žaisti, statyti buvo vis smagiau ir smagiau. Kaip bebūtų
gaila, bet lietus prapliupo ir mūsų veiduose, nes paskutinėmis
dienomis jau taip buvo sunku
skirtis,
kad
norėjosi
nepaleisti draugo rankos ar likti stovėti apsikabinus, nes ir vėl teks laukti
gražios mūsų vasaros. Galiu, tik pasidžiaugti, kad šių metų T.A.P.K.
projekto tema ugdymas karjerai, mums labai padėjo pažinti vienas kitą
labiau, išdrįsti padaryti daugiau, pajusti komandos dvasią, suprasti vienas
kitą ir žinoti, kad ne vienas esi ieškojimų kelyje. Džiaugiamės ir laukiame
kitų, tokių pat įdomių, įspūdingų ir nuotaikingų metų. Iki pasimatymo!
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