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Stichijos stovykloje

Žmonija gyvena stichijose: oras, vanduo, žemė ir
ugnis. Jas visas jungia vertikalusis pasaulis, kuriame
sukamės kaip išmanome. Gebėjimas pažinti stichijas,
matyti ir suprasti jų sandaras, mokėjimas judėti ir dirbti
jose, žinojimas kaip išlikti saugiu pačiam bei nedaryti žalos
aplinkai yra vertybės ir kompetencijos, kurias ugdomės
patys ir mokome to kitus.

Maždaug prieš 20 metų Lietuvoje vyko pirmosios
Kalniečių stovyklos vaikams. Daug per tuos metus
išmokome ir dar daugiau išmokinome, tęsiame toliau, nes
manome, kad tai verta daryti nuolat.



Kam skirta ši stovykla?

Vaikams, kurie:

• Nori patirti, o gal ištyrinėti save

• Nori atrasti naujus nepatirtus pasaulius aplinkui

• Nori užlipti aukštai į medį

• Perbirsti upę pasroviui ar prieš srovę

• Surasti draugą ir išgelbėti jį

• Išgyventi sunkumų ir atrasti šilumą prie laužo



Laikas ir vieta
2021 metų vasara, Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos apylinkėse

• Birželio 28 – liepos 2 dienomis (12 – 16 metų amžiaus)

• Liepos 5 – liepos 9 dienomis (7 – 11 metų amžiaus)

Stovykla su nakvyne palapinėse. Bus stogas virš
galvos ir erdvė filmui. Bus laužas ir ugnis jame.
Maistas irgi bus, ir šiltas, ir skanus (3 kart dienoje,
bei užkandukai tarpuose).



Ką planuojame nuveikti?
Vaikų dienotvarkėje numatytas savarankiškų ir komandinių
užduočių veiklos per įvairias turistines, alpinistines,
kalnietiškas ar laipiojimo veiklas. Stovykloje bus įrengti
įvairaus sudėtingumo maršrutai, pritaikyti specialiai vaikų
asmeninėms savybėms ugdyti. Vaikai bus supažindinti su
kalnų kelionių technikos elementų pradžiamoksliu
(laipiojimo dirbtine sienele, virvėmis, saugos užtikrinimo
principais, gelbėjimo darbų pagrindais).

Tam, kad vaikai būtų nuolat prižiūrimi ir saugūs, vienas
vadovas kuruos penkis arba šešis vaikus. Nuo pat pirmos
dienos stovykloje vaikams bus paskirstytos pareigos,
kuriomis jie turės rūpintis visą pamainos laiką.



Kaina ir kiti reikaliukai
Stovyklos kaina yra 250 Eur

Taikome 10 proc. nuolaidą keliems vaikams iš vienos šeimos 
bei valdorfo mokyklų moksleiviams.

Stovyklos kaina sudaro:

✓ vaikų maitinimas keikvieną dieną (3 kartus šiltas maistas, 2 
kartus užkandžiai)

✓ priemonės įvairioms kūrybinėms veikloms

✓Aukštuminės, alipnistinės ir asmeninės saugumo įrangos 
kiekvienam vaikui nuoma

✓Įrangos transportavimas į stovyklos vietą

✓ patalpų ir vietos nuoma

✓ instruktorių atlyginimai



Registracijos ir kiti klausimai
Registracija adresu:

https://forms.gle/kg2FVCVT2vqBT4NK9

Margarita Smirnovienė

El. paštas: margarita@climbing.lt

Tel.: 8 615 59925

Stovykla bus vykdoma susirinkus mažiausiai 12 dalyvių grupei. 

Stovyklų sąlygos gali kisti reaguojant į COVID-19 taisyklių 
reikalavimus.

https://forms.gle/kg2FVCVT2vqBT4NK9

