
Stovyklos programa sudaryta remiantis 4 vaikų baziniais 

poreikiais: priklausyti, gebėti, būti reikšmingu, išdrįsti.  

PIRMADIENIS 

Pirmas mūsų susitikimas – pirmadienį – bus apie priklausymą grupei, žaisime 

susipažinimo žaidimus, daug reflektuosime apie savo jausmus naujoje grupėje. 

Aptarsime ir susikursime taisykles. Mokysimės jausti ryšį ir kurti tokius santykius, 

kuriuose būtume saugūs. Čia mums padės ir NVC teorijos, praktikos, juk kuriant 

grupę labai svarbu, kaip bendraujame, o NVC moko suprasti savo jausmus ir būti 

atviru su kitu. 

 

ANTRADIENIS 

Antradienį jau pereisime prie antro poreikio – gebėti. Vaikui labai svarbu 

būti galinčiu, patirti savo gebėjimą, matyti, kad gali susitvarkyti su 

gyvenimo užduotimis. Šio poreikio pilnatvės jausmą kursime per 

dramos/dailės terapijos užsėmimus (svečias – dramos terapijos 

specialistas). Vaidinant įvairias gyvenimo situacijas vaikai kaip niekad 

realistiškai gali patirti iššūkius ir tuo pačiu saugiai „repetuoti“, kaip galėtu 

elgtis realiame gyvenime. 

 

TREČIADIENIS 

Gamta ir natūralūs iššūkiai dar vienas būdas patirti gyvenimą, o tuo pačiu ir 

įgalinti savo gebėjimus. Trečiadienis taip pat bus orientuotas į antro poreikio 

atliepimą. Žygis ir jo metu organizuojamos veiklos skatins vaikus mokytis 

savarankiškai spręsti problemas, padės pajausti sėkmę, realiose sudėtingose, ne 

visada vaikiškose situacijose. Tam tikros užduotys palaipsniui perkels mus prie 

trečiojo poreikio – būti vertingu, reikšmingu, nes gamtoje teks spręsti ne tik 

savo problemas, bet ir pasirūpinti šalia esančiu draugu. 

 

KETVIRTADIENIS 

Ketvirtadienį mūsų laukia komandinis darbas. Drąsiai keliausime per 

kūrybinius ir grupinio darbo iššūkius realizuodami kulinarinį projektą. Maisto 

ruošimas grupėje padės atliepti trečia poreikį – būti vertingu, reikšmingu. 

Mokysimės pasiskirstyti darbais, prisiimti atsakomybes, diskutuosime apie 

kiekvieno, net ir pačio smulkiausio, darbo/pareigos svarbą. Patirti priėmimą ir 

reikšmingumą – šios dienos siekis ir didelė dovana kiekvienam vaikui. 

 

PENKTADIENIS 

4 bazinis poreikis – išdrįsti. Angliškai šis poreikis apibūdinamas kaip 

courage, kurio vertimą itin svarbu suvokti. Šis žodis yra kilęs iš lotynų 

kalbos žodžio cour – širdis, taigi courage yra apie drąsa kalbėti ir veikti iš 

širdies. Stovyklos uždarymas bus apie bendrumą ir jo kuriamą saugumo 

jausmą, kuriame vaikai, tikėtina, išdrįs dalintis ne tik savo stiprybėmis, bet 

ir sunkumais, silpnybėmis. Penktadienio užsiėmimai sukurs erdvę, kurioje 

vaikai galės drąsinti, skatinti ir priimti vieni kitus (svečias – psichologas). 

 


