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 Šiaulių jaunųjų turistų centras 2018 m. birželio ir rugpjūčio vykdo vaikų vasaros poilsio
programą ”Miklink kojas, pažink kraštą 2018”. Programą remia Šiaulių miesto savivaldybė.
Programos tikslas - ugdyti mokinių krašto pažinimo, socialines kompetencijas, gyvenimo įgūdžius
turistinėse stovyklose, panaudojant sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo būdų įvairovę. 
Turistines stovyklos organizuojamos birželio 20-24 d. ir rugpjūčio 22-25 d. Ignalinos ir Kelmės raj.
Dalyviai. 1-12 klasių mokiniai
 Stovyklose  aktyvi fizinė veikla organizuojama atsižvelgus į dalyvių galimybes: amžių, lytį,
poreikius, jau turimus turizmo ir orientavimosi sporto gebėjimus. Pažintinė ir ugdomoji veikla vyks
aktyvaus mokymosi metodais, grupėmis ar individualiai, savarankiškai dalyvaujant varžybose. 

Dalyvaudami programoje mokiniai:
-  pratybose,  žygiuose  įgis  ir  patobulins  žemėlapio  supratimo,  orientavimosi  sporto,

turistinius įgūdžius; 
- ugdysis pažintinius ir  kūrybinius gebėjimus realiai  susipažindami su skirtingų Lietuvos

regionų kraštovaizdžio, gamtos objektais. Mokiniai pabuvos Bitininkystės muziejuje, Aukštaitijos
nacionalinio  parko  etnografiniuose  kaimuose,  keliaus  Tytuvėnų  regioninio  parko  piliakalniais,
pažintiniais takais ir kt.; 

- gabiausieji Šiaulių miesto mokiniai įveiks tarptautinių orientavimosi sporto varžybų „Takas
2018“ trasas,  patobulins orientavimosi sporto techniką ir  varžybinę kompetenciją;

- socialines kompetencijas sustiprins, aktyviai dalyvaudami veiklų organizavime, atlikdami
savanorystės darbus, bendraudami su Lietuvos ir kitų šalių mokiniais dalyvaujančiais tarptautiniame
renginyje.

Tikimės,  kad  realia  patirtimi  įgytos  žinios,  saviugdos  įgūdžiai,  suteiks  daugiau
savarankiškumo, o išgyvenimas neįprastomis sąlygomis gamtoje, komunikavimas, teigiamai įtakos
tolimesnį mokinių gyvenimą, paskatins ir motyvuos laisvalaikiu pasirinkti aktyvią  fizinę, sveikatą
stiprinančią veiklą. 
Stovyklos Ignalinos raj. programa: žygiai pagal žemėlapį į Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos
ir  istorinio paveldo objektus  šalia  Miškiniškės kaimo; susipažinimas su Bitininkystės  muziejaus
ekspozicija  Stripeikių  kaime,  bendravimas  su  kitų  miestų  ir  šalių  moksleiviais  stovyklavietėje,
renginiuose.orientavimosi  sporto  gebėjimų  tobulinimas,  dalyvaujant  tarptautinėse  orientavimosi
sporto varžybose “Takas 2018” (pagal išankstinę registraciją savo amžiaus grupėse);  
Nakvynė – kaimo turizmo sodybos “Minčiagirė” stovyklavietėje palapinėse.

Dalį stovyklos vykdymo išlaidų apmoka Jaunųjų turistų centras, Šiaulių miesto savivaldybė.
Maistui (arbata, sriuba, košė) ir stovyklavietės mokesčiams reikia turėti 20 Eur. Būtina pasiimti į
stovyklą: nakvynei - turistinį kilimėlį, miegmaišį, dubenėlį, šaukštą, puodelį, higienos reikmenis
(rankšluostis,  dantų šepetėlis,  maudymosi  apranga ir  pan.);  nedidelę kuprinę (ilgesnės trukmės
žygiui);   apsaugos priemones nuo uodų; žibintuvėlį,  rašiklį;  šiltą striukę ir šiltesnių drabužių,
kojinių, apsiaustą nuo lietaus; aprangą ir avalynę treniruotėms ir laisvalaikiui; mėgiamo maisto ir



pinigų kitoms savo reikmėms.
Apie ketinimą dalyvauti stovykloje ir startuoti orientavimosi sporto varžybose “Takas 2018”

pranešti grupės mokytojui. Daugiau informacijos suteiksime el. p. sjtc@splius.lt, tel 8 41 399782 

Informaciją parengė: G.Beleckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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