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2018 M.
Renginiai
2018 m.
Stovykla
„Pažink save“ - tai stovykla skirta mokyklinio amžiaus
sausis - spalis
„Pažink save“ jaunuoliams, norintiems išmėginti save ir tobulėti, išbandydami
daug įvairiausių veiklų: Aikido, kaligrafiją, žongliravimą, teatro
raišką, kalvystės meną, muzikos kūrimą, modernųjį šokį,
dainavimą ir kitas veiklas, kurios puikiai dera su ilgai išliekančiais
įspūdžiais ir naudinga patirtimi, orientuota į asmenybės ugdymą,
savęs pažinimą ir savo vertybių suvokimą. Šioje stovykloje
siekiame ir puikiai praleisti laiką, ir atsakyti į savo vidinius
klausimus, suteikiame progą susipažinti su įvairių profesijų
atstovais, kurie papasakoja savo sėkmės istorijas, dalinasi
patirtimi. 2017 metais buvo suorganizuotos 6 “Pažink save”
stovyklos: žiemos, pavasario, vasaros ir rudens atostogų metu.
Stovykla vykdoma Klaipėdos mieste, todėl asmeninį tobulėjimą
lydi šio nuostabaus krašto pažinimas. Vasaros metu stovykloje
organizuotos išvykos į žymias Klaipėdos vietas, orientacinės
žaidynės bei kelionės į Neringos regioną, kur jaunuoliai ne tik gali
mėgautis gamta, saule ir jūra, bet ir turtingu kultūriniu paveldu.
2018 m.
Socialinių
Kovo mėnesį suorganizuoti ir surengti trys vieši socialiniai
kovas
renginių ir
renginiai „Gerbkime vieni kitus“ ir šešios Mobiliąsias teatro
Mobiliųjų teatro pamokos, kurie buvo skirti savaitei „Be patyčių“. Jų metu kartu su
pamokų ciklas moksleiviais kalbėta apie pasitikėjimą savimi, pagarbą sau ir
“Gerbkime vieni kitam, kur galima kreiptis pagalbos norint išvengti patyčių bei kaip
kitus”
taikiai spręsti konfliktus. Renginiuose dalyvavo apie 500
moksleivių iš skirtingų Klaipėdos mokyklų kartu su atlydėjusiais
socialiniais pedagogais
2018 m.
Teatro dienos
Teatro dienos dirbtuvės vaikams ir jaunimui Akropolyje, vaikų
kovas
dirbtuvėlės
kambaryje "Pasakų šalis", kurių metu vaikai supažindinami su
teatru, muzika ir jų komunikacija. Kuriami siužetai, vaidmenys,
trumpi etiudai. Renginys pritraukė daugiau nei 50 vaikų ir
suaugusiųjų.
2018 m.
MUGĖ „Pažink "Pažink save" MUGĖ – tai renginys visai šeimai, skirtas
liepasave“
susipažinti su įvairiomis meninėmis, sportinėmis, mokslinėmis,
rugpjūtis
profesinėmis ir saviraiškos veiklomis, organizuojamomis
Neformalaus ugdymo vaikams ir jaunimui stovykloje „Pažink
save“. Veiklas jungia bendras tikslas: asmenybės ugdymas ir savęs
pažinimas, todėl renginyje šalia įvairių stovyklos dalyvių
pasirodymų, rengiamos dirbtuvės, kurias pristato veiklų vadovai ir
stovykloje dalyvaujantys ar dalyvavę jaunuoliai. Mugė pritraukė
daugiau nei 200 miestiečių ir miesto svečių.
2018 m.
„Japonų
Nemokamas socialinis ir kultūrinį renginys „Japonų kultūros
rugpjūtis
kultūros diena“
diena“. Renginyje dalyvavo Japonijos ambasada iš Vilniaus,
“Japonų sodai” iš Plungės rajono, “Kendo” klubas iš Kretingos,
karate kovos menų atstovai iš Vilniaus bei kiti menininkai ir
japoniškos kultūros propaguotojai. “Japonų kultūros dienoje”
dalyvavo apie 700 žmonių, suaugusiųjų ir vaikų.

2018 m.
rugsėjis

2018 m.
spalisgruodis

Kūrybiškumo
paskaitos
Klaipėdos
miesto ir
Klaipėdos
rajono
mokyklose.
„Pojūčių
eksperimentas“

Klubas „Buidokan“
390

Paskaitų tikslas - supažindinti vaikus su kūrybiškumo nauda ir
kiekvieno asmeninėmis galimybėmis. Teatro ir muzikos disciplinų
pagalba siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje vaikai
atsipalaiduotų, susikoncentruotų, pasiektų paskaitoje užsibrėžto
asmeninio tikslo ir kiekvienas atrastų savyje plačias kūrybiškumo
galimybes.
"Pojūčių eksperimentas"- vaizduotės spektaklis, performansas,
kuriame garsais, kvapais, skoniais, prisilietimais siekiama
sužadinti pojūčius. Dalyviai su užrištomis akimis tyrinėja pojūčius,
bando suvokti aplinką kitaip nei įprastai tai daro, praplečia
vaizduotę ir pasaulio suvokimą. Šiame spektaklyje scena neturi
konkrečios vietos, ji persikelia į kiekvieno dalyvio sąmonę. Visi
dalyviai yra svarbūs, nes jie patys yra pagrindiniai personažai.
„Pojūčių eksperimentas“ spalio-gruodžio mėnesiais įvyko daugiau
nei 15 mokyklų ir pasiekė daugiau nei 300 moksleivių. Lapkričio
mėnesį BIG prekybos centro viešame renginyje “Šeimos diena”.
“Pojūčių eksperimentąs” pristatytas miesto bendruomenei. Į šį
eksperimentą buvo įtraukti vaikai ir suaugusieji bei žmonės
turintys regos problemų: t.y. silpnaregiai arba dalinai apakę.
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