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Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro,  Juliaus  Janonio  gimanazijos,  Salduvės,  Dainų,  Gytarių 
progimnazijos  mokiniams pirmasis vasaros atostogų mėnuo prabėgo nepastebimai greitai. Per 190 
jaunųjų  šiauliečių  turėjo  galimybę  plėtoti  per  mokslo  metus  įgytas  žinias  ir  išsiugdyti  naujų 
gebėjimų,  dalyvaudami  trumpalaikės  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos  “Buvom!  Esam!
Būsim!,  sveikatinimo projekto  “Sveikatos  takeliu  keliaukime kartu”  veiklose  ir  Šiaulių  jaunųjų 
turistų centro organizuotų turistinių stovyklų, išvykų programose.  Šiaulių jaunųjų turistų centro ir 
miesto  mokyklų  mokytojai  bendradarbiaudami  su  mokiniais,  jų  tėveliais  ir  neformaliojo  vaikų 
švietimo mokytojais iš Kauno, Klaipėdos parengė turiningas turistinių stovyklų, skirtų Tarmių ir 
Sveikatingumo metams  programas, skatinančias puoselėti  tarmių vartojimo tradicijas, ugdančias 
sveikatinimo nuostatas ir fizinio aktyvumo poreikį. 

 Jau   nuo  birželio  vidurio   po   Pageluvio,  Bazilionų,  Kurtuvėnų  ,  Pašiaušės  apylinkes 
pasklidę stovyklų “Buvom!” ir “Esam!” dalyviai pėsčiomis, o keliaujančios stovyklos – dviračiais, 
keliavo ir orientavosi pagal žemėlapį, įveikinėjo tikras gamtos sukurtas kliūtis, turistinius maršrutus, 
pasirengę klausimynus kalbino vyresnio amžiaus vietinius žmones ir klausėsi tarmiškos šnektos, o 
vakare  prie  laužo  dalinosi  patirtais  neįprastais  įspūdžiais,  varžėsi  kūrybiniuose  konkursuose  ir 
sportinėse rungtyse. 

Stovykloje  “Sveikatos  takeliu”,  kuri  buvo  organizuota  Druskininkuose,  mokiniai  turėjo 
galimybę ne tik pakeliauti po Dzukiją. Orientacininkai įveikė tarptautinių varžybų “Takas 2013” 
trasas.  Šių  varžybų  apdovanojimus  pelnė  Gintarė  Gapšytė,  Kevinas  Olišauskis,  Ignas  Gabšys.  

Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  mokiniams buvo sudaryta  galimybė dalyvauti  IX Pasaulio 
Lietuvių  žaidynėse  Klaipėdoje.  Mokiniai  stebėjo  įspūdingą  Žaidynių  atidarymo  ceremoniją  ir 
koncertą,  domėdamiesi  tarmių  vartojimu,  bendravo  su  lietuviais  iš  Airijos,  Norvegijos,  varžėsi 
keliautojų ir orientavimoi sporto varžybose. Žaidynių apdovanojimus pelnė jaunieji orientacininkai, 
jų mokytojai  ir  mokinių tėvai.   Donatas Girkantas,  Agnė Petukaitė,  Miglė Kazimieraitytė,  Gytė 
Kazimieraitytė,  Miglė  Vainikauskaitė  tapo  žaidynių  prizininkais  moksleiviško  amžiaus  grupėse. 
Arimantas  Petukas,  Evanželina  Petukienė,  Romas  Kazimieraitis,  Genovaitė  Beleckaitė  – 
suaugusiųjų amžiaus grupėse. 

Grupė  jaunųjų  orientacininkų  pabuvojo  Latvijoje.  Keliavo  Baltijos  pakrante  iki  Kolkos 
kyšulio,  dalyvavo Venspilio apylinkėse vykusiose tarptautinėse varžybose “Kapa 2013”, kuriose 
Karolina Špukaitė užėmė pirmąją vietą.

 Artūras  Gapšys,  Daugirdas  Stonys,  Justinas  Limantas,  Adolfina  Vitkauskaitė,  Gražina 
Plungienė, Jūratė Petkuvienė, Diana Kazlauskienė Šiaulių jaunųjų turistų centro ir miesto ugdymo 
įstaigų  mokytojai,  šių  stovyklų  ir  išvykų  vykdytojai  tikisi,  kad   mokiniai  aktyviai  dalyvaus 
stovyklose ir pažintiniuoe renginiuose ir vasaros atotogų  pabaigoje.

 Informacija G.Beleckaitės


