
J. Vienožinskio dailės mokykla kviečia vaikus, jaunimą bei 

suaugusius lankyti FOTOGRAFIJOS, ANIMACIJOS, DIZAINO 

IR ARCHITEKTŪROS studijas. 

Studijų kaina – 70 Lt./1 mėn. Architektūros – 120 Lt./1mėn.

Paraiškos į studijas priimamos internetu arba atvykus į 
mokyklos raštinę kiekvienais metais gegužės 1 - birželio 
10 d. ir rugpjūčio 15 - 26 d. Prie šių studijų galima 
prisijungti ir mokslo metų eigoje. Užsiėmimai vyksta 
2 kartus per savaitę. Kurso trukmė – 1 metai. Jei yra 
norinčių mokytis toliau, sudaromos atskiros programos.

Pagrindinį mokyklos kursą lankantys moksleiviai gali 
mokytis fotografijos, animacijos, dizaino studijose.  
Papildomas mokestis už šias studijas netaikomas. Šias 
studijas kviečiami lankyti ir deilės mokykloje nesimokantys 
vaikai ir jaunimas. Galima pasirinktinai lankyti keletą studijų 
vienu metu.

Dizaino studiją gali lankyti 14 – 18 m. jaunimas. 
Suaugusiesiems suformuojamas atskiras 
kursas.

VVienerių metų trukmės dizaino studijos pro-
gramoje lavinamas erdvinis mąstymas, skonio 
pajautimas, skatinamas mokinių išradingumas 
ir originalumas. Pamokų metu supažindinama 
su šrifto ir kaligrafijos, grafinio dizaino, 
erdvinės plastikos, objekto kūrimo pagrindais. 
Atliekamos įvairios praktinės užduotys. 

Studijas kviečiami lankyti 14 – 18 m. jaunimas.  
Suaugusiesiems suformuojamas atskiras kursas.

FoFotostudijos tikslas - supažindinti su fotografija 
kaip su vienu iš kūrybos įrankiu. Studijos nariai 
atlieka kūrybines užduotis, lygiagrečiai pažindami 
ir fotografijos technikos pagrindus. Kursas trunka 
vienerius metus, tačiau tiems, kurie su fotografija 
nenori skirtis ir vėliau, yra galimybė mokytis antrus 
metus, lavinti kūrybinius ir techninius įgūdžius. 
MėMėgstame dalintis savo darbais ir įdomia 
informacija savo studijos dienoraštyje: 
www.vienofoto.wordpress.com.

Studiją kviečiami lankyti 12 – 18 m. vaikai ir jaunimas.
Suaugusiesiems formuojamas atskiras kursas. 

SStudijoje „Architektūra. Nuo pajautos iki rakto“ vaikus, 
jaunimą ir suaugusius pažinti architektūros pagrindus 
kviečia architektas ir tapytojas Mantas Maziliauskas. 
Užsiėmimų metu siekiama per architektūros prizmę 
pažadinti mokinio kūrybiškumą, lavinama kompozicijos, 
formos ir erdvės, darnos  pajauta. Mokiniai studijoje ne tik 
įgyvendina žaismingus savo svajonių namo projektus, bet 
atatlieka ir įvairias praktines ir teorines užduotis, 
susipažįsta su 3D projektavimo pagrindais, keliauja po 
miestą, stebi ir lygina skirtingų epochų ir stilių 
architektūros formas, diskutuoja ir dalinasi įspūdžiais. 

ARCHITEKTŪRA

Studijas gali lankyti 8 – 11 m. vaikai ir 12 – 18 m. 
jaunimas. 

Studijos skirtos vaikams ir jaunimui, kurie ne tik mėgsta 
žiūrėti animacinius filmukus, bet ir nori patys sukurti 
savo filmą, bei susipažinti su kitomis animacijos meno 
formomis. Užsiėmimų metu mokiniai mokomi įvairių 
aanimacijos meno raiškos priemonių ir galimybių: išbando 
plastilino, koliažo, daiktų, piksiliacijos technikas. Taip pat 
supažindinami su animacinio filmo kūrimo etapais: 
rašomi scenarijai, kuriami personažai, montuojami bei 
garsinami filmi. Mokinių sukurtus filmukus galima 
pamatyti viešų peržiūrų metu, būrelio dienoraštyje: 
www.animagija.blogspot.com.

ANIMACIJA

FOTOGRAFIJA DIZAINAS


