
„Ugdykime kartu 2016“ 
 

Šeimų išgyvenimo pedagogikos stovykla“ 

Stovykla vaikams ir tėvams bei kitiems ugdytojams 

2016 m. liepos 25-29 dienomis 
 

 
 

TRUKMĖ: 4 paros. 

ATVYKIMAS: Pirmadienį 16- 17 val. 

IŠVYKIMAS: Penktadienį 12- 13 val. 

AMŽIUS: Įvairaus amžiaus tėvai ir vaikai. 

GRUPĖS DYDIS: 10 šeimų. 

DATA: Liepos mėnesį nuo 25 d. iki 29 dienos. 

VIETA: kaimo sodyboje Plungės rajone „Pas 

Jeronimą“, Plungė. 

MAITINIMAS: galima gaminti patiems ar 

užsakyti kavinėje. 
 

ATSIVEŽTI: Asmens higienos priemones, 

rankšluosčius, galvos apdangalą, maudymosi 

kostiumėlį, drėgmei atsparią aprangą, guminukus, 

drabužius įvairiam orui, šiltas kojines, mėgstamą 

neperskaitytą arba perskaitytą knygą (vaikams, 

galima ir tėveliams), sąsiuvinį dienoraščiui, 

didesnės talpos butelį šaltinio vandeniui, palapinę. 

KASDIENĖS VEIKLOS: visos patyriminės 

veiklos (pasakų ir dailės edukacija, žaidyba, 

liaudies amatai, tarpusavyje suderinta teorija ir 

praktika)  vyks dalyvaujant šeimos edukatoriui. 

Pagrindinis siekis - padėti šeimos nariams 

susikurti harmoningus tarpusavio santykius, kurie 

būtu vaikų fizinio, protinio, socialinio,  emocinio 

tvirtumo ir visapusiškos saviugdos ugdymosi 

pagrindas. Jūsų vaikų likimas ir Jūsų šeimos 

laimė–Jūsų rankose. Į visas veiklas bus kūrybingai 

integruojami žaidimai.  

KAINOS (vienam asmeniui be maitinimo):  
Keturios paros suaugusiam 160 EUR, o vaikui 

130 EUR. 

 

PROGRAMOS GAIRĖS: 

STOVYKLOS ATIDARYMAS. Dienos tema: „Savęs, savo šeimos narių ir kitų šeimų pažinimas 

šiuolaikinės Žemaitijos etnokultūriniame kontekste“  liepos 25 d.                                                      

Nuo pat pirmos stovyklos dienos bus sukurta mūsų kasdienybei nebūdinga aplinka (šiandieninės Žemaitijos 

etnokultūriniame kontekste), kurioje galėsime geriau pažinti patys save, savo vaikus ir kitų šeimų narius.  

POZITYVAUS UGDYMO MOKOMĖS KARTU VEIKDAMI. Dienos tema: „Šeimų pasakų 

kūrimas ir inscenizavimas etno kultūros kontekste“      liepos 26 d. 

Pasitelkiant visiems žinomus metodus (pasakų kūrimo ir inscenizavimo, drožybos, audimo, dekupažo ir kt.) 

ir juos kūrybiškai pritaikant bus siekiama padėti šeimos nariams geriau pažinti vieniems kitus, stiprinant 

šeimos narių tarpusavio ryšius.  

PATYRIMINĖ PEDAGOGIKA TĖVAMS IR VAIKAMS DIRBANT KARTU. Dienos tema: 

„Vaikų darbinis ugdymas, šiuolaikinės etninės kultūros kontekste“    liepos 27 d. 

Patyriminė pedagogika šeimoms: teorijos ir praktikos įtvirtinimas realiose gyvenimiškose situacijose 

vykdant šeimų ir liaudies meistrų bendras kūrybines dirbtuvėles. 

POZITYVI DISCIPLINA. Dienos tema: „Disciplina ir kūryba. Kaip tai atsispindi  liaudies 

išmintyje ir šiuolaikinių vaikų ugdymo kontekste?“       liepos 28 d. 

Kūrybiškas pasakų edukacijos, dailės terapijos ir liaudies meistrų patyriminių metodų derinimas siekiant 

šeimos narių disciplinos, kūrybingumo ir geros savijautos šeimoje suderinamumo ir harmonijos. 

STOVYKLOS UŽDARYMAS. Dienos tema: „Šeimų patirčių įsivertinimas...“      liepos 29 d. 

Šeimos stiprybių ir silpnybių įsivardinimas, patyrimų, įspūdžių, atradimų apibendrinimas ... 
 

REGISTRACIJOS PATVIRTINIMAS: 

Sigita Burvytė, tel. 8 655 64853, el. paštas  konsultacijos.tevams@gmail.com 
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