Papildomas ugdymas padeda atskleisti vaiko talentą
tiems, kurie save vadina jau dideliais.
Kai aplinkui visi skuba, čia išmokstama sustoti ir išgirsti
paukščių čiulbėjimą, mokomasi prakalbinti medį, akmenį,
gėlę, klausytis tylos, mylėti visa, kas gyva. Mokiniai su
mokytojais kartu siekia gilesnio, subtilesnio pasaulio
pažinimo, ieško grožio, gerumo, darnos. Tai. ką sunku
įvardyti žodžiais, čia galima išmokti išreikšti kūrybinėmis
priemonėmis. Savaitgaliais suaugusiems rengiamos įvairių
meno technikų popietės, kuriose mielai dalyvauja ir vaikai.
Čia visa šeima gali išmokti tapyti ant šilko, velti
žaismingus veltinukus, kurti mandalas, piešti ant akmenų,
mokytis floristikos meno.
Kūrybos namai „Vėjų fėja" organizuoja ir įdomias
gimtadienių šventes.
Švenčia 10 metų jubiliejų

Šiemet mokslo metų studijas .Straujos" mokykloje pradės šeštoji jaunųjų komptuterjos specialistų laida.
ERIKA VAITKONIENĖ
LS KORESPONDENTĖ
Gilios veiklos tradicijos
Rugsėjo pradžioje duris atveria gausybė mokyklėlių,
studijų ir mokymo centrų, į kuriuos išmokti įvairių
dalykų kviečiami ir mažieji, ir vyresnių klasių
moksleiviai, ir suaugusieji.
Jau 66-ąjį sezoną pradedančiame Kauno kultūros
centre -bene daugiausia meno kolektyvų ir
didžiausias žanrų pasirinkimas mieste. Čia po
vienu stogu įsikūrę 19 meno kolektyvų.
Suaugusieji kviečiami į tautinių šokių ansamblį
„Suktinis" ir mišrų chorą „Gintaras".
Šie meno kolektyvai šiemet minės 70-uosius
kūrybinės veiklos metus.
Mamos su savo mažyliais nuo trijų mėnesių turi
galimybę lankyti muzikos mokyklą „Yamaha".
Joje vyksta ir mamų. ir jų atžalų muzikinis
lavinimas. Estetinio lavinimo Pepės Ilgakojinės
mokyklėlė ir klubas „Mažylis" priima vaikus nuo
4 metų. Čia vaikai bus mokomi vaidybos, muzikos,
choreografijos, dailės pradžiamokslio ir anglų
kalbos.
Sužavėjo ukrainiečius
Mokyklinio amžiaus vaikai gali lankyti įvairaus
žanro meno kolektyvus. Vaikų tautinių šokių ansamblis „Šėltinis" garsus ne tik Lietuvoje, bet
ir už jos ribų. Neseniai Ukrainoje vykusiame tarp
tautiniame festivalyje ansamblis užėmė trečiąją
vietą.
Centre įsikūrusios trys pramoginės muzikos
studijos, kuriose vaikai gali mokytis dainuoti.
Tai - DND, „Tu ir aš" bei „Rėdo". Mėgstantieji
šokti gali lankyti šokių teatrą „Vaidilutė", moderniojo
šokio studiją „Krislas", neoklasikinio šokio
studiją „Releve", sportinių šokių klubą „Sūkurys" ar Kazio Binkio teatro vaikų ir jaunimo
studiją.
Jeigu tėvai nori, kad jų vaikas mokytųsi
groti muzikos instrumentu nelankydamas muzikos
mokyklos, gali jį atvesti į pianino ir akordeono
kursus.

Kultūros centras sezoną pradeda atnaujintoje salėje,
kurioje rugsėjo pabaigoje vyks atidarymo koncertas.
Jame bus galimybė išvysti visus kolektyvus vienoje
vietoje. Koncertas visiems nemokamas.
Laukia atnaujintose patalpose
Šiais mokslo metais erdviose suremontuotose
patalpose savo darbą tęs „Rudnosiuko" studija. Nuo
rugsėjo 5 dienos 3-6 metų vaikai kviečiami mokytis
dailės, darbeliu, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų
kalbos pradmenų. Taip pat mažyliai mokysis vaidinti,
pasakoti, bendrauti, būti savarankiški, įgys drąsos ir
pasitikėjimo savimi. Iškilusius sunkumus vaikams
padės išspręsti pasakų herojai, o tėvelius apie jų atžalą
informuos kvalifikuoti pedagogai pagal jau taikytą ir
pasitvirtinusią metodiką.
Groti gali išmokti visi
Studijos „Muzika visiems" nestandartinė aplinka žavi ne
tik mažuosius muzikos mėgėjus, bet ir suaugusiuosius.
Išmokti dainuoti ir groti gali kiekvienas, čia nėra nei
priėmimo atrankos, nei egzaminų. Be to, mokiniams
nerašomi pažymiai, jų gebėjimus vertina tėvai, draugai
ir artimieji semestro gale vykstančių smagių vakaronių
metu.
Studijoje mokoma klasikinio ir estradinio dainavimo
pradmenų, groti įvairiais instrumentais: gitara,
mušamaisiais, elektriniais vargonais, klarnetu,
akordeonu, fortepijonu, kanklėmis, saksofonu ir fleita.
Mokytis dainuoti ir groti muzikos instrumentais į
ankstyvojo muzikinio lavinimo grupę priimami vaikai
nuo 5 metų.
Taip pat čia laukiami ir vyresni moksleiviai, studentai
bei suaugusieji. Studijoje dirba profesionalūs muzikos
mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą.
Su mokiniais dirbama individualiai arba grupėmis.
Baigusiems studiją „Muzika visiems" įteikiami
sertifikatai.
Pasineria į kūrybos pasaulį
Kūrybos namai „Vėjų fėja" -tai nedidelio menininkų
ir pedagogų būrio sukurta erdvė, skirta kūrybinei,
meninei raiškai, estetiniam ir dvasiniam ugdymui,
įvairiose studijose visą savaitę čia veikia kūrybinės
pamokėlės kūdikiams, vaikams, mokyklinukams ir

Popchoras „Lašeliukai", švenčiantis 10 melų jubiliejų, į
kolektyvą priima šokti ir dainuoti vaikučius nuo 3 metų.
Net tokie mažyliai drąsiai pasirodė „Laumės juostos"
festivalyje. Grupėje greitai atsiskleidžia vaiko gabumai ir
kiekvienas suranda savo vietą.
Vyresniųjų „Lašeliukų" grupės dainorėliai sėkmingai
dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, dažnai
juos matome Lietuvos TV laidose.
Išaugę iš „Lašeliukų" amžiaus vaikai koncertuoja jaunimo
grupėje „Crazy Friends". Švęsdamas savo dešimtmetį
klubas kviečia naujus narius įsitraukti į draugišką, linksmą,
daug keliaujantį „Lašeliukų" kolektyvą. Priėmimas į vaikų
popchorą „Lašeliukai" vyks rugsėjo 4-5 dienomis, nuo 19
val., A.Stulginskio vidurinėje mokykloje.
Talentą galima išugdyti
Didelę svarbą auklėjant vaiką Sh.Suzuki metodas teikia
muzikai, aiškindamas, jog žmogaus talentas nėra įgimtas,
bet įgyjamas, atsižvelgiant į gyvenamąją ir ugdomąją
aplinką.
Suzuki metodas remiasi „motinos kalbos" principais.
Vaikus siekiama pradėti mokyti kuo anksčiau, todėl jau
kūdikiams teikiama garsinė, vaizdinė, jutiminė
informacija. Visa tai vyksta sistemingai, nuolat kartojant
išmoktus dalykus. Veiklai vadovauja mokytojas, tėvams ir vaikams mokantis kartu.
Labai svarbu ir nusiteikimas, tad atmosfera, kurioje vyksta
mokymasis, ne mažiau svarbi nei pateikiama informacija.
Jei vaikas bus nuolat verčiamas ko nors išmokti, greitai
jis ims neigiamai reaguoti į bet kokį poveikį, susijusį su
mokymusi.
Todėl Suzuki „motinos kalbos“ metodas dar vadinamas
„mokymusi be nesėkmių“.
Tai suprantama tiesiogiai: vaiką turi lydėti tik teigiamos
emocijos Suaugusieji nė žodžiu neturi parodyti, kad vaikui
nesiseka ar kad neišpildo jų lūkesčių. Programiniai
reikalavimai Lietuvos mokyklose vienodai taikomi visiems
vaikams, o jeigu nuo jų atsiliekama, kyla nepasitenkinimas.
Tačiau pirmiausia čia reikalinga tik geranoriška atmosfera,
nes malonus nusiteikimas vieni kitų ir mokymosi atžvilgiu išlaisvina prigimtines galias ir mokytis darosi visai nesunku.
Suzuki mokykloje, greta bendrojo, muzikinio lavinimo ir
dainavimo, mokama groti smuiku, fortepijonu, fleita, arfa.
Čia laukiami ir mažyliai, ir pradinukai.

Į mokyklą - iš visos Lietuvos
Kauno technologijos universiteto (KTU)
Jaunųjų kompiuterininkų, Informatikos
bei Kompiuterinio dizaino mokyklos gerai
žinomos ne tik kauniečiams, bet ir visos
šalies moksleiviams. Į jas kasmet
susirenka 500 moksleivių, norinčių gerai
išmokti dirbti kompiuteriu, tobulinti savo
pomėgius ar net įgyti specialybių

pagrindus.
Mokyklos siūlo net 13 programų, kurios
skirtos
įvairių
amžiaus
grupių
moksleiviams.
„Džiaugiamės, kad KTU kompiuterininkų
mokyklose mokosi tiek daug gabių vaikų,
kurie savo talentus atskleidžia ne tik
paskaitų metu, bet ir dalyvaudami įvairiuose konkursuose", - sakė KTU JKM
įkūrėja Distancinio mokymo centro
direktorė Danguolė Rutkauskienė.
Šiemet net trys Informatikos mokyklos
moksleiviai tapo dr. J.Kazicko mokinių
kompiuterininkų forumo prizininkais ir
buvo pakviesti studijuoti KTU Informatikos fakultete be stojamojo
konkurso. KTU mokyklose pasirinkę
smulkiojo
ir
elektroninio
verslo
organizavimo,
programavimo,
elektroninės leidybos, architektūros ar
dizaino programą, įgyja kompiuterinio
raštingumo pagrindus, išmoksta naudoti
„Corel Draw", „Adobe Photoshop",
„AutoCad" programas, programuoti
Komenskio LOGO, „Turbo Pascal"
kalbomis, „Delphi" aplinkoje, kurti
tinklalapius, susipažįsta su programavimu
internete, taiko „Macromedia Flach“, 3D
Studio MAX“ priemones.
Taikomas naujos būdas
Naujas nuotolinis mokymosi būdas
suteikia galimybe mokytis negalintiems
atvykti į paskaitas savaitgaliais.
Nuotolinė programa „Jaunojo verslininko
e. mokykla" skirta norintiems įgyti
smulkiojo verslo organizavimo pagrindus
ir atlikti verslo praktiką virtualioje įmonėje.
Mokydamiesi
pagal
tradicinės
ir
kompiuterinės piešimo technologijos
programą, moksleiviai įgis teorinius
piešimo
pagrindus,
praktikuosis
universiteto
piešimo
studijose ir
kompiuterių klasėse.
Baigusiems
KTU
kompiuterininkų
mokyklas stojamųjų metu pridedami
papildomi balai.
Priėmimas į Kauno kompiuterininkų
mokyklas vyks iki rugsėjo 15 dienos.

Ir patirtis, ir pažymėjimai
Šiemet mokslo metų studijas „Straujos"
mokykloje pradės šeštoji jaunųjų
kompiuterijos specialistų laida.
Mokykloje dirba puikus dėstytojų
kolektyvas, žinioms gilinti ir tobulinti
įdiegta nuotolinio mokymosi sistema,
draugiški bendramoksliai. O kartą per
savaitę praleistos trys akademinės
valandos pralekia vienu mirksniu. Tai jaunų žmonių, turinčių gyvenime savo
tikslą, mokykla.
Patys
jauniausieji,
3-4
klasių
moksleiviai,
mokosi
kompiuterijos
pagrindų, kuria animacinius filmukus su
savo pamėgtais herojais
Penktos Ir šeštos klasės mokiniai
pramoksta programavimo pagrindų, lavina
loginį mąstymą, mokosi kompiuterinės
grafikos, kompiuteriu išmoksta savarankiškai kurti muziką.
Septintų aštuntų klasių moksleiviai gali
rinktis kompiuterinį raštingumą, grafikos
programavimą ar kompiuterinės animacijos kursą.
Išmoksta kurti filmus
Vyresnieji 9-12 klasių moksleiviai,
pasinaudoję tęstinių studijų galimybe,
mokosi kurti interneto svetaines.
Programuotojai net dvejus metus gilina
savo žinias „Adobe Flash" sukurta „3D
grafika
ir
animacija"
programa,
studijuojantieji
fotografiją
ir
videomontažą mokosi meninio konstravimo bei projektavimo, dizaino
pagrindų, tvarkyti ir kurti muziką.
Baigusieji programą „ECDL standartas"
ir išlaikę testus įgyja Europos
kompiuterio vartotojo pažymėjimą.
Norintys įgyti braižybos, architektūros
bei dizaino žinių renkasi architektūros ir
projektavimo kursą.
Visiems,
gerai
baigusiems
ir
apgynusiems
baigiamąjį
projektą,
išduodami tarptautiniai „Autodesk Inc."
sertifikatai.
Šioje mokykloje per metus galima gauti
net tris pažymėjimus, kurie suteikia puikią
galimybę pagerinti priėmimo į aukštąją
mokyklą balą.

