
Lituanistinė Vasaros Stovykla

26.07.2019 – 04.08.2019 Hüttenfelde / Vokietijoje



Stovyklos moto:

Per 8 dienas aplink Lietuvą

Lietuva atrodo tokia didelė mažiesiems. 
Tiek daug pamatyti, paragauti, dainų  ir 
pasakų išgirsti... 

Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje 
mes lietuvių kilmės vaikams iš viso pasaulio 
šalių ir Lietuvos suteiksime galimybę 
susipažinti su Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Suvalkijos ir Dzūkijos papročiais ir 
ypatybėmis. 

Vaikai gamins lietuviškus patiekalus, prie 
laužo dainuos, ruošis vaidinimams. Taip pat 
stovyklos dalyviai keliaus į netoliese 
esančias įžymias vietas. 

Kartu lietuviškoje aplinkoje vaikams bus 
galimybė susipažinti su vaikais iš kitų 
Europos šalių. 

2016ų metų stovyklos dalyviai. Dariaus Šulco nuotrauka



Stovyklos programa ir laisvalaikio užsiėmimai

Šalia įvairiapusiškos 

programos apie Lietuvos 

regionus stovyklautojai 

mėgausis sportinėmis ir 

kitokiomis pramogomis. 

Yra sporto aikštė, didelė 

bendrabučio salė ir 

parkas. 

Numatomos išvykos:

► Heidelbergas

► Luisenpark Mannheime

► Išvyka į baseina po atviru dangumi

Kiti numatomi užsiėmimai:

• Talentų vakaras

• Diskoteka

• Vakaras prie laužo

• Naktinis žygis 



Nikodemas

• Ateitininkas

• Baigė choro dirigavimo studijas Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje. 

• Dainuoja valstybiniame chore "Vilnius" 

• Vadovauja bažnytiniam chorui 
"Adoramus"  

• Su vadove Anželika sukūrė savo teatro 
trupę

• Patirtis stovyklose: 4 stovyklos 
Hütenfeld‘e, kasmetinės ateitininkų 
stovyklos Berčiūnuose, moksleivių 
akademijos.

Pagrindiniai stovyklos vadovai



Andželika

• Turi teatro edukologijos bakalaurą, 

teatro meno pedagogės magistrą

• Yra dirbusi su vaikais ne vienoje 

vasaros stovykloje 

• Turi patirties dirbant su vaikais nuo 2,5 

iki 18 metų paaugliais nuo 2012 metų

• Yra teatro trupės „ČIA“ aktorė ir 

vaidina spektakliuose vaikams

Pagrindiniai stovyklos vadovai

Andželika ir Nikodemas ruošia ir praves pagrindines 
programos dalis, susijusias su muzika, teatru ir menu. 
Šalia jų Romuvos apylinkės valdybos nariai ir kiti 
savanoriai organizuos ir praves kitas stovyklos veiklas.  



Stovyklavietė

Vasario 16-osios gimnazija
Mokykla su istorija, įkurta lietuvių kultūros išlaikymui.  



Stovyklautojų kambariai

Stovykla vyks atostogų metu kai mokiniai bus 

išsikraustę. Vaikai gyvens dviviečiuose mokyklos 

bendrabučio kambariuose. 

Kiekvienas kambarys turi prausyklę. 

Kiekviename aukšte yra gerai įrengti tualetai, 

dušai ir virtuvėles.



Informacija dėl registracijos

► Gali dalyvauti vaikai iš viso pasaulio šalių nuo 7 iki 14 metų

► Dalyvavimo mokestis 250 EUR, VLB nariams 200 EUR

► Būtina sumokėti nors 100 EUR avansą į Romuvos banko sąskaitą. 

► Registracija galima tik rašant emailą į valdyba@romuva.vlbe.org

► Vietų skaičius ribotas

► Visos detalės galima rasti romuvos internetiniame puslapy: 

http://romuva.vlbe.org/2019/05/vaiku-vasaros-stovykla-vasario-16-osios-

gimnazijoje-vokietijoje/

mailto:valdyba@romuva.vlbe.org
http://romuva.vlbe.org/2019/05/vaiku-vasaros-stovykla-vasario-16-osios-gimnazijoje-vokietijoje/


Kitokia informacija

► Stovykloje bus kalbama lietuviškai, tačiau bus gerai vokiškai kalbančių vadovų 

padėjėjų

► Mobiliaisiais nebus galima naudotis, tačiau pastovus ryšys su tėvais bus 

užtikrintas

► Organizatoriai yra Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Romuvos apylinkės 

valdyba

► Paėmimas iš artimų oro uostų ar stočių yra galimas, bet turi būti glaudžiai 

suderintas su stovyklų vadovais. 


