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< trys mylios virš kasdienybės

Dviejų skonių
scenos baimė

Bičiulės Smiltė Kieraitė (dešinėje) ir Reda Žigmantaitė po šiųmetės stovyklos
jau atsisveikino su Sėkmės ir lyderystės mokykla. Trejų metų kelią čia nuėjusios merginos didžiuojasi savo atradimais ir turėta nepaprasta galimybe
augti bei tobulėti.

Kariuomenės atstovai reprezentatyviai pateikė informaciją apie kariuomenės veiklą bei iššūkius, kuriuos tenka
įveikti kariams“, – pasakoja
J. Kaupienė.

Dainuoti
publikai ir kalbėti
viešai prieš
auditoriją yra visai
kas kita. Tad šioje
stovykloje įgytos
žinios ir patirtis labai
praturtino mano
asmenybę.
Aistė
Nenorėjo išsiskirti
Pašnekovė atskleidžia, kad
vaikų ir jiems stovykloje padėjusių mentorių išsiskyrimas
buvo labai emocingas: „Moksleiviai nenorėjo atsisveikinti ne
tik su draugais, bet ir su mentoriais, nes per penkias stovyklos dienas visi spėjo užmegzti
šiltą bičiulišką ryšį, kurį, tikiu,
jie puoselės ir toliau. Grįždami
į Kėdainius autobuse vaikai dalinosi įspūdžiais. Moksleiviai
džiaugėsi sužinoję daug svarbių
ir jiems naudingų dalykų.
Visos Sėkmės ir lyderystės
mokyklos bendruomenės vardu
dėkojame mecenatei Jolantai
Blažytei ir Kėdainių rajono savivaldybei už galimybę dalyvauti
unikalioje stovykloje „Bendrauju drąsiai“. Norėtųsi, kad visi
Lietuvos vaikai įgytų tokios
patirties.“

šioje stovykloje.“
Pijui labiausiai įsiminė pilnutėlį kasdienybėje naudingų
žinių bagažą pripildę lektoriai.
„Jie geba puikiai bendrauti su mūsų amžiaus auditorija.
Be galo žaviuosi šiais mokytojais, – atskleidė Pijus. – Svarbiausia, ko šioje stovykloje bei
per trejus Sėkmės ir lyderystės
mokykloje praleistus metus išmokau – tai pradanginti scenos
baimę. Jau ir anksčiau buvau
pradėjęs šį kelią, bet čia įgyti ir
sustiprinti reikiami įgūdžiai padėjo scenos baimės atsikratyti
kur kas lengviau.“

Išmoko pristatyti save
Antrus metus Sėkmės ir lyderystės mokykloje savo gebė-

„Svarbiausia, ko šioje stovykloje bei per trejus Sėkmės ir
lyderystės mokykloje praleistus metus išmokau – tai pradanginti scenos baimę“, – džiaugiasi Pijus Verikas.

„Labai džiaugiuosi, kad šiemet stovykloje daug dėmesio
buvo skirta mūsų, moksleivių, komunikaciniams įgūdžiams stiprinti. Šiuolaikiniame gyvenime šios žinios
reikalingos kiekviename žingsnyje“, – įsitikinusi Aistė
Bugaitė.

Sėkmės ir lyderystės mokyklos nuotr.

jimus ugdanti Darija Justinavičiūtė sako, kad šioje mokykloje
jai labai patinka.
„Sužinau be galo daug nau-

kloje išugdyti gebėjimai man
labai pravers, – mano mergina. – Labiausiai vertinu šioje
stovykloje sukauptas žinias apie

Ši mokykla pakeitė mano gyvenimą.
Čia įgijau gausybę naujų, vertingų įgūdžių,
patirties sėmiausi iš patyrusių ir savo
asmenybėmis itin sužavėjusių lektorių bei
mokytojų.
Pijus
jų dalykų, o vykstant į stovyklas bei ekskursijas mums dar
atsiveria ir galimybė turiningai
pakeliauti. Visa tai kartu padeda įgyti žinių, kurias žaismingai
įtvirtiname praktikoje.
Esu tikra, kad šioje moky-

„Aiste, negi Tau – nuo
mažų dienų ant scenos savo
balsu ir muzikalumu žibančiai merginai – dar stigo
drąsos?“ – teiraujuosi.
„Dainuoti publikai ir kalbėti viešai prieš auditoriją yra
visai kas kita, – patirtimi dalijasi Aistė. – Tad šioje stovykloje įgytos žinios ir patirtis labai
praturtino mano asmenybę.
Nė neįsivaizduoju, kaip
trūks Sėkmės ir lyderystės mokyklos, o ypač penktadienio popietėmis, kurias būdavau įpratusi leisti šioje mokyklėlėje...“

Nuo mažų dienų įvairiausio dydžio
publikai dainuojanti
ir muzikuojanti Aistė Bugaitė nustebina
atskleidusi, jog taip
pat jaučia scenos
baimę, tad šiųmetė
stovykla jai buvo labai naudinga.
„Labai gaila,
kad tai mano paskutinė stovykla su
„Labiausiai vertinu šioje stovykloje sukauptas žinias Sėkmės ir lyderysapie tai, kaip geriau ir efektyviau bendrauti su žmo- tės mokyklos ben- Staigmenų stovykla!
nėmis, kaip pristatyti savo asmenybę“, – pasidalijo
Bičiulės Smiltė Kieraitė ir
druomene, nes šieAldo Surkevičiaus nuotr.
Darija Justinavičiūtė.
met čia baigiau jau Reda Žigmantaitė po šiųmetės

Ši mokykla pakeitė
gyvenimą
Šiemet paskutinius – trečiuosius – metus Sėkmės ir lyderystės mokykloje praleidęs
Pijus Verikas drąsiai sako: „Ši
mokykla pakeitė mano gyvenimą. Čia įgijau gausybę naujų, vertingų įgūdžių, patirties
sėmiausi iš patyrusių ir savo
asmenybėmis itin sužavėjusių
lektorių bei mokytojų.
Ši mokykla nuostabi, o kasmet organizuojamos stovyklos
tiesiog nepamirštamos!
Buvau jau trečioje stovykloje. Čia, kaip ir ankstesniais
metais, patyrėme tokių nepaprastų nuotykių, kurių įspūdžiai
išliks dar labai ilgam. Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti
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tai, kaip geriau ir efektyviau
bendrauti su žmonėmis, kaip
pristatyti savo asmenybę, kaip
lengviau perteikti mintis ir be
žodžių suprasti, ką kiti žmonės
nori tau pasakyti. Stovykloje labai smagiai praleidau laiką.“

trečiuosius metus. O įspūdžiai
patys geriausi. Visos patirtys,
stovyklos, paskaitos buvo tiesiog nepakartojamos.
Labai džiaugiuosi, kad šiemet stovykloje daug dėmesio
buvo skirta mūsų, moksleivių,
komunikaciniams
įgūdžiams
stiprinti. Šiuolaikiniame gyvenime šios žinios reikalingos
kiekviename žingsnyje.
Jaučiuosi gerokai drąsesnė, nebijau kalbėti viešai, bendrauti. Štai ir dabar kalbėdama
su jumis aš naudoju stovykloje
įgytas viešojo kalbėjimo žinias.
Jaučiuosi užtikrinta ir pasitikiu
savimi, todėl visai nesijaudinu,
šneku ramiai“, – šypsosi Aistė.

Dar daugiau naujienų – www.rinkosaikste.lt

stovyklos taip pat jau atsisveikino su Sėkmės ir lyderystės
mokykla. Trejų metų kelią čia
nuėjusios merginos didžiuojasi savo atradimais ir turėta
nepaprasta galimybe augti bei
tobulėti.
„Pirmiausia Sėkmės ir lyderystės mokykloje išmokome
pasitikėjimo savimi. Šį kiekviename gyvenimo žingsnyje
praverčiantį įgūdį sustiprinome
ir stovykloje, iš kurios grįžome dar labiau motyvuotos bei
įkvėptos, – dalijasi Smiltė ir
Reda. – Stovyklose labai smagu susipažinti su naujais žmonėmis, kurių patirtis kaskart
sužavi.
Kiekvienais metais vykdamas į stovyklą nežinai, ko tikėtis. Čia pilna staigmenų, įdomių
užduočių ir nuostabių nuotykių.
Buvo akimirkų, kai supratome
per užsiėmimus atradusios dar
nepažintas save. Tai nuostabus
jausmas!
Labiausiai
džiaugiamės
tuo, kad Sėkmės ir lyderystės
mokykloje rengiami užsiėmimai mus moko branginti svarbiausias vertybes, kurios, be
jokios abejonės, yra kiekvieno
sėkmingo žmogaus gyvenimo
pagrindas ir svarbiausia ašis.“
Projekto „Gražesnės kasdienybės
kūrėjai“ rubriką „Trys mylios virš
kasdienybės“ remia

