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Šiltą birželio rytą Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos fakulteto salė
talpino šventiškai džiūgaujančius, iškilmingai nusiteikusius Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos
(JKM) absolventus, susirinkusius į iškilmingą mokslo metų uždarymo aktą.
Sėkmingai išlaikiusius egzaminus, puikiai paruošusius bei apgynusius baigiamuosius
darbus moksleivius sveikino Kauno technologijos universiteto prorektorius prof. Aleksandras
Targamadzė, Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos direktorė Danguolė Rutkauskienė, mokyklos
administratorė Jolanta Jokūbaitienė. Mokykla išleido jau IV laidą, kurią baigė 166 moksleiviai iš
įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.
Pagal gilias Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos tradicijas geriausi kiekvienos
specializacijos moksleiviai viešai pristato savo baigiamuosius darbus. Šįmet susirinkusius tėvelius,
dėstytojus ir moksleivius džiugino architektūros, statybos ir dizaino specializacijos moksleivių
kūriniai: kauniečio Andriaus Slivko plakatas, taip pat kaunietės Aurelijos Juškaitės ekslibrisas,
Astos Rupšytės iš Ukmergės ir Jolantos Radžiūnaitės iš Jonavos vartomi sieniniai kalendoriai,
iliustruoti lietuvių liaudies meno pavyzdžiais. Smulkiojo verslo organizavimo specializacijos
moksleiviai kauniečiai Augustas Gečas, Dinas Baublys ir Marius Vaičiūnas žaismingai pristatė savo
įmonę, kurią valdė verslo dalykinio žaidimo metu. Įdomius ir kūrybingus darbelius, paruoštus su
naujausia Komenskio Logo programa, pademonstravo ir mūsų jauniausieji parengiamųjų grupių
moksleiviai septintokai Petras Ganiprauskas ir Eugenijus Kačerginskis (abu iš Kauno). Biuro
administravimo specialybės moksleivė Indrė Varanauskaitė iš Kauno geriausiai ir greičiausiai
susidorojo su baigiamuoju egzaminu - testu, na o šauniausiu jaunuoju programuotoju pripažintas
Sigitas Šukaitis iš Vilkijos.
Atrodo taip neseniai su nerimu moksleiviai laikė stojamąjį testą, pasimetę klaidžiojo KTU
Skaičiavimo centro koridoriais, ieškodami kompiuterių klasių, o štai jau laiko rankose JKM
baigimo pažymėjimus. Beje, nuo šių metų Kauno technologijos universiteto priėmimo komisija
stojantiesiems, kurie baigė Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą, prideda vieną balą. Tai tarsi
įrodymas, kad mokykla tikrai gerai ir profesionaliai paruošia moksleivius tolimesnėms studijoms
aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose.
Jaunųjų kompiuterininkų mokykla palaiko glaudžius ryšius su KTU Distancinio mokymo
centru, kuris suteikė moksleiviams galimybę specialiai įrengtoje vaizdo studijoje distanciniu būdu
pabendrauti su Šiaulių bei Panevėžio miestų analogiškų mokyklų moksleiviais.
Šiais mokslo metais Jaunųjų kompiuterininkų mokykla išleido ir pirmąją anglų kalbos ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimo grupės laidą. Šios grupės moksleiviai mokėsi tokius
studijų modulius kaip formalios ir neformalios šnekamosios kalbos įgūdžių formavimas, temų
rengimas ir viešas pristatymas, klausymosi įgūdžių formavimas, gramatikos žinių tobulinimas,
kompiuterinių mokomųjų programų panaudojimas gilinant ir tobulinant anglų kalbos įgūdžius.
Manau, kad mokykla tikslą pasiekė – moksleiviai įgijo kompiuterinio raštingumo
pagrindus, atskleidė kompiuterių pritaikymo įvairiose srityse galimybes, susipažino su specialiais
programiniais paketais, pasiruošė tolimesnėms studijoms bei praktinei veiklai.
Organizuojant įvairius konkursus, atvirų durų dieną bei uždarymą mokyklą rėmė KTU
Skaičiavimo centras, UAB “Pūkas”, UAB “Strauja”, UAB “Skaita”, UAB “Baltijos aras”. Jų įsteigti
vertingi prizai ir dovanos suteikė Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos moksleiviams daug džiugių
akimirkų, paliko šiltus prisiminimus.
O pabaigai keletas minčių apie Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą iš moksleivių paruoštų
kursinių darbų:
“JKM – puiki vieta pagausinti savo žinių kraitį ir praplėsti savo draugų ratą” (Ingrida,
Kaunas).
“Mano grupės bendramoksliai yra draugiški ir nuoširdūs. Jie neskatina manęs jaustis ne
didmiesčio vaiku” (Aurelija, Telšiai).

“Juk ilgas kiurksojimas lovoje negali atstoti tų žinių, kurias įgijau mokydamasi JKM. Tad
manau tikrai nė vienas nesigaili kelias savo laisvalaikio valandas iškeitęs į mokymąsi šioje
mokykloje” (Asta, Ukmergė).
“Dabar jau aišku, ką tos trys paslaptingos raidės “JKM” reiškia. Man jos reiškia daug. Šias
tris raides galėčiau apibūdinti šiais žodžiais: žinios, draugai, turiningas laisvalaikis ir kelias į
kompiuterių rojų” (Andrius, Kaunas).

