Papildomos žinios padeda tvirčiau atsistoti ant kojų
Užklasinio lavinimo mokyklose galima įgyti šokių, menų ir kompiuterijos pagrindus
DIANA ŽEMČIUGOVAITĖ
LS KORESPONDENTĖ
Tėvams tereikia pasirinkti
Augančia karta besirūpinantys
tėvai jau dabar svarsto, kaip padėti
vaikams ir paaugliams žengti į
suaugusiųjų pasauli. Rugsėjį ramiame
Ąžuolyno kampelyje duris atvers
dvylika Kultūros centro „ Vijolina"
kursų, studijų ir mokyklėlių, kuriose
užsiėmimą ras pačius įvairiausius
pomėgius turintys vaikai, jaunuoliai ir
panelės.
„Kung fu" klubo treniruotėse
mokoma atsipalaiduoti, taisyklingai
kvėpuoti, savigynos ir vidinės
pusiausvyros abėcėlės.
Gitaros kursuose vaikai mokomi
groti klasikine gitara. Studija
.Personažų kalvė" skirta norintiems
suprasti
kūno
kalbą,
įgyti
pasitikėjimą, lengviau bendrauti,
išmokti sutelkti ir išlaikyti dėmesį.
.Panelės studija" - norinčioms
gražiai
atrodyti
šiuolaikinėms
mergaitėms,
žengiančioms
pirmuosius žingsnius į nepažįstamą
suaugusiųjų pasaulį.
Popchoro studijoje „Šypsena" ne
tik lavinamas balsas ir klausa, bet ir
susipažįstama su muzikos teorijos
pagrindais. Šokių studijoje „Žavu"
buriasi
norinčiosios
išmokti
grakščiai šokti ir koncertuoti
įvairiuose renginiuose. Mados ir
šokio
studijoje
„Žvilgsnis"
kuriamos kolekcijos, susipažįstama
su modeliavimo, judesio ir šokio
meno pagrindais, mados istorija.
Tėvelių pageidavimu, Kalėdų ir
vasaros atostogų metu organizuojamos
dienos
stovyklos
„Žiemužėlė" ir „Vasarėlė", kuriose
8-12 metų vaikai turiningai leidžia
laisvalaikį bendraamžių būryje.
Naujas badas mokytis
Kauno technologijos universitete

veikianti Jaunųjų kompiuterininkų
mokykla (JKM, www.jkm.ltt/jkm)
šiemet moksleiviams siūlo naują
mokymosi būdą.
Internete
teikiama
nuotolinė
programa „.Jaunojo verslininko e.
mokykla" (JVeM), skirta moksleiviams,
siekiantiems pagilinti kompiuterio
naudojimo žinias ir įgūdžius bei įgyti
smulkiojo verslo organizavimo, verslo
kompiuterizavimo pagrindus, atlikti
verslo praktiką virtualioje įmonėje.
Moksleiviai mokosi be šalia
esančio dėstytojo jiems priimtinu
laiku, pageidaujamoje vietoje ir
norima sparta, gali patys įvertinti
mokymosi
rezultatus
atlikdami
savikontrolės užduotis. Mokymosi
programą
sudaro
dvi
dalys,
atitinkančios du semestrus.
Tarpusavyje ir su dėstytojais
moksleiviai bendrauja specialioje
virtualioje diskusijų aplinkoje.
Kartą per mėnesį moksleiviai
bendrauja gyvai: paskaitos vyksta
vaizdo konferencijų būdu, o
kontroliniai atsiskaitymai - kompiuterių klasėse.
KTU kompiuterininkų mokyklos ir
šiais metais tęs savo įprastą veiklą papildomą moksleivių kompiuterinį
ugdymą savaitgaliais kompiuterių
klasėse. 3-12 klasių moksleiviai čia
galės išmokti profesionaliai naudotis
kompiuteriu, taikyti „Corel Draw",
„Adobe Photoshop", „AutoCad"
programas,
programuoti
„Komenskio
LOGO",
„Turbo
Pascal" kalbomis, „Delphi" aplinkoje
bei internete (HTML, XHTML,
PHP. CSS, Java), kurti tinklalapius,
taikyti „Macromedia Flash", „3D
Sturio MAX" priemones. Baigusiems KTU kompiuterininkų mokyklas stojamųjų egzaminų metu
pridedami papildomi balai.
Padės pasakų personažai
Šilainiuose
esančioje
„Rudnosiuko" studijoje vaikams
sudaryta
palanki
aplinka

susidraugauti,
įgyti
drąsos,
pasitikėjimo
savimi,
savarankiškumo. Čia laukiami 3-6
metų vaikučiai, norintys mokytis
dailės, darbelių, muzikos, gimtosios
kalbos, matematikos ir anglų kalbos
pradmenų. Pamokėlės vyks tris
kartus per savaitę rytais arba po
pietų.
Vaikučiais
rūpinsis
kvalifikuoti pedagogai, dirbantys
pagal Švietimo skyriaus patvirtintą
programą. „Rudnosiuko" studija įsikūrusi erdviose, jaukiose, visus
higieninius reikalavimus atitinkančiose patalpose.
Kvalifikuoti pedagogai, atsižvelgdami į vis silpnėjančią vaikų
sveikatą dėl menko fizinio aktyvumo, pratins mažylius daugiau
laiko skirti aktyviam poilsiui. Tam
bus taikomos specialios metodinės
priemonės.
Tradiciniuose renginiuose tėveliai
turės galimybę stebėti vaikų
pasiekimus
įvairiose
srityse.
„Rudnosiuko" studija vaikus aprūpins visomis priemonėmis, reikalingomis užsiėmimų ir renginių
metu, tad tėveliams neteks
papildomai išlaidauti.
Šiemet „Rudnosiuko" studijoje yra
naujovių: įvairias problemas ir
sunkumus
vaikučiams
padės
išspręsti atkeliavę pasakų personažai, o informacija tėveliams apie
jų vaikutį bus pateikiama taikant
naują metodiką.
Būsimųjų studentų kalvė
„Straujos" kompiuterijos mokyklaneformaliojo švietimo institucija,
lavinanti moksleivių gebėjimus
informacinių technologijų srityje. Ją
kasmet noriai renkasi vis daugiau
būsimųjų studentų, nes čia įgytos
žinios
labai
praverčia
universitetinėse studijose. Be to,
mokyklos
absolventams
ir
gavusiems tarptautinius Europos
kompiuterio vartotojojo (ECDL)
pažymėjimus pridedami papildomi

balai stojant į KTU ir kitas
aukštąsias mokyklas.
Vyresniųjų klasių mokiniams,
besidomintiems programavimu,
siūlomos net 3 skirtingos programos. Būsimieji verslininkai įgyja
verslo ir vadybos pagrindus,
suprojektuoja elektroninę parduotuvę. Studijuojantys statybą ir
architektūrą mokosi realistinio
objektų vizualizavimo, o meniškos
sielos mokiniai - dizaino pagrindų ir
kuria multimedįjos sistemas.
7-8 klasių mokiniai mokosi
programuoti, kurti interneto tinklalapius, interaktyvius trimačius
žaidimus, montuoti ir įgarsinti
animacinius filmus. Penktokai ir
šeštokai programuoja .Logo" kalba,
kuria įvairias programas, originalius grafinius darbelius, klaviatūra valdomus siužetus, mini
pasakas.
Patys mažiausieji, 3-4 klasių
mokiniai, mokosi pažinti kompiuterijos pasaulį kurdami gražias
pateiktis ir animacinius filmukus.
Originaliausi ir gražiausi mokinių
baigiamieji projektai, kurių daugiau nei 500, patalpinti mokyklos
interneto svetainėje www.itmc.lt.
Gausus žanrų pasirinkimas
Kūrybingi, išradingi, mėgstantys
šokti, dainuoti, vaidinti, tapyti ar
tiesiog norintys šauniai praleisti
laiką
bendraminčių
būrelyje,
kviečiami užsukti į Kauno kultūros
centrą.
Čia po vienu stogu vaikų laukia
bene daugiausia meno kolektyvų
Kaune: vaikų
tautinių
šokių
ansamblis „Sėltinis", vaikų šokio
teatras „Vaidilutė", modernaus šokio
studija „Krislas", sportinių šokių
klubas „Sūkurys". Kauno kultūros
centre veikia net trys vaikų estrados
studijos: „Rėdo", „Tu ir aš" bei
„DND". Mažųjų atlikėjų muzikinės
karjeros pradžia įamžinama įrašų
studijoje. „Mūsų meno kolektyvai

daug koncertuoja ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Vaikai dažnai
dalyvauja konkursuose Ir laimi prizus". - sakė Kauno kultūros centro
meno vadovė Loreta Raudonikienė.
Kauno kultūros centre esančioje
.Pepės Ilgakojinės" estetinio lavinimo
mokyklėlėje 4-6 metų vaikučiai
ruošiami mokyklai.
Mokytojos čia veda anglų kalbos,
vaidybos, pradžiamokslio, dailės,
muzikos ir choreografijos pamokas.
Ilgametę patirtį turintys specialistai
taip pat kviečia vaikus lankyti pianino
ir akordeono kursus. Be pamokėlių,
repeticijų. Kauno kultūros centre
vyksta ir daug įvairių švenčių. Rugsėjo 6 dieną ikimokyklinio amžiaus
vaikučiai kviečiami į kūrybinio sezono
atidarymo šventę.
Kuria namų aplinką
Studijoje „Muzika visiems" kitokia, nestandartinė aplinka, kuri
žavi ne tik mažuosius muzikos
mylėtojus, bet ir suaugusiuosius.
Ilgametę patirtį turintys kvalifikuoti
pedagogai jau ne kartą įsitikino, jog
tikrieji gabumai gali atsiskleisti
pavėluotai, todėl nevykdo jokios
priėmimo atrankos ir nerengia
egzaminų. „Groti ir dainuoti gali
visi", -taip atrėžiama skeptikams.
Tik būsimiesiems muzikantams teks
labai pasistengti, norint įgyti ir
tobulinti muzikinius įgūdžius.
Išmokti dainelių ir žaidimų į
studiją kviečiami vaikučiai nuo 3
metų.
Besimokančiųjų laukia smagios
vakaronės su tėvais, koncertai ar net
konkurso „Dainų dainelė" scena.
Studijoje galima gauti klasikinio ir
estradinio dainavimo pradmenų,
išmokti groti įvairiais instrumentais:
gitara, mušamaisiais, elektriniais
vargonais, akordeonu, fortepijonu,
kanklėmis, saksofonu bei fleita.
Čia dirba kvalifikuoti, turintys
aukštąjį
išsilavinimą
pedagogai.
Studijoje sudaryti itin patogūs

tvarkaraščiai Su mokiniais dirbama
individualiai arba grupėmis.
Baigusioms
studiją,
„Muzika
visiems" įteikiami sertifikatai.
Studijos „Muzika visiems" pedagogai kiekvieną būsimą muzikantą sutinka ir palydi su šypsena.
Todėl ne tik vaikučiai, bet ir
suaugusieji Čia visada nori sugrįžti.
Vyksta koncertuoti į užsienį
Viena seniausių ir didžiausių
popamokinės veiklos įstaigų Kaune Vaikų ir moksleivių laisvalaikio
rūmai.
Čia glaudžiasi bene geriausi vaikų
meno kolektyvai.
Vaikų ir moksleivių laisvalaikio
rūmų direktorės Onutės Žukienės
teigimu, meno kolektyvai dalyvauja
įvairiuose
tarptautiniuose
projektuose;
konkursuose
ir
festivaliuose užsienyje. Neseniai
tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis"
koncertavo
Anglijos
lietuvių
namuose ir aplankė žymiausias
Škotijos vietas.
Mergaičių choras „Lyra" neseniai
grįžo iš Čekijos su aukso medaliu.
Tarptautinių konkursų laureatė - ir
estrados studija „M.E.S". Daug
koncertuoja
ir
pelno
laurus
šiuolaikinių šokių studija „Vėtra".
Norinčiuosius šauniai praleisti
laiką bendraamžių būryje, taip pat
kviečia 4-17 metų vaikus bei
mokinius ir kiti kolektyvai.
Tai jaunučių choras „Dominantė",
liaudies
instrumentų
orkestras,
kanklių
ansamblis,
liaudiškos
muzikos kapela, styginių grupė,
sportinių šokių studija „Mida", „Break
Dance" studija, teatro studija
„Teatrapilis",
dizaino,
dailės,
keramikos bei renginių organizatorių
studijos.

