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I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS VYKDYTOJĄ  

 

Juridinio asmens pavadinimas  Šiaulių profesinio rengimo centras 

Juridinio asmens kodas  300039668 

Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga 

Juridinio asmens buveinės adresas  Gardino g. 4, Šiauliai 

Tel. 8`41 552589 

El. p.  info@sprc.lt 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

pareigos, tel., el. p.  

Jūratė Baltramaitytė, Šiaulių profesinio rengimo centro 

Statybos skyriaus vedėja, tel. 868532338, el.p 

jurate.baltramaityte@sprc.lt 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS PARTNERĮ 

 

Juridinio asmens pavadinimas arba 

fizinio asmens vardas ir pavardė 
 

Juridinio asmens kodas arba fiziniam 

asmeniui išduotos individualios veiklos 

vykdymo pažymos Nr. 

 

Juridinio asmens teisinė forma  

Juridinio asmens buveinės adresas  

Tel.  

El. p.   

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

pareigos, tel., el. p. 
 

 

III.  PROGRAMOS APRAŠAS 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Programos pavadinimas 

 

STEAM/STEAM JUNIOR programa (pabraukti): 

Būk išradėjas su SOLIDWORKS Apps for Kids 

1.2. Programos trukmė  

 

10 val. 

1.3. Programos vykdymo vieta 

(laboratorijos, 

specializuoto kabineto 

aprašymas) 

Šiaulių PRC, Statybos skyrius, informacinių technologijų 319 

kabinetas. 

 Kompiuterinė technika: 

Kompiuteriai 15 vnt., multimedijos komplektas, rašomoji lenta, 

spausdintuvas, skeneris, planšetė, fotoaparatas, 3D 

spausdintuvas. 

Programinė įranga: 

Interneto naršyklė, Solidworks Apps for Kids 
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1.4. Programos dalyviai 

(amžius/klasė) 
7-11 metų /1-4 klasės 

1.5. Numatoms dalyvių ir     

grupių skaičius  

 

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius grupėje 

3 15 

1.6. Programos anotacija 

 

Mokymai skirti kiekvienam norinčiam išmokti modeliuoti 3D 

objektus platformoje Solidworks Apps for Kids ir paruošti 

suprojektuotus modelius 3D spausdinimui. 

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos tikslas 

 

Išmokyti modeliuoti 3D objektus naudojant Solidworks Apps for 

Kids programą. 

2.2. Programos uždaviniai 

 

Gilinant bendras žinias įvairiomis temomis parengs 3D modelio 

projektą. 

Sukurs įvairaus sudėtingumo 3D objektus. 

Sukurs įvairaus sudėtingumo mechanizmus savo sukurtiems 

objektams. 

Mokės atspausdinti suprojektuoto modelio projekcijas, paruoš 

modelio failą 3D spausdinimui. 

3.  Programos turinys ir 

metodai 

 

Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo (mokymosi) 

metodai 

Planuojamos įgyti 

(patobulinti) 

kompetencijos 

3D modeliavimo programos 3D modeliavimo 

programų apžvalga. 
Demonstravimas, 

aiškinimas 

Susipažins su 3D 

modeliavimo 

programomis. 

Registravimasis platformoje 

Solidworks Apps for Kids 

Paskyros kūrimas 

su duotu e. paštu 

platformoje 

Solidworks Apps 

for Kids. 

Praktinis darbas 

Mokės susikurti 

paskyrą Solidwor 

ks Apps for Kids 

platformoje. 

Capture IT 3D modelio 

projekto kūrimas 

naudojant 

paveikslėlius, 

vaizdo įrašus ar 

garsą. 

Viktorina, 

diskusija, video 

demonstravimas,  

praktinis darbas 

Mokės parengti 

3D modelio 

projektą. 

Shape IT 3D modelio 

kūrimas naudojant 

Shape it įrankį. 

Praktinis darbas 

Kurs įvairaus 

sudėtingumo 3D 

objektus. 

Style IT 3D modelio stiliaus 

nustatymai: 

spalvos, lipdukai, 

fonas... 

Praktinis darbas 

Mokės sukurti 3D 

objektui norimą 

stilių. 

Mech IT Sukurto modelio 

mechanizmo 

kūrimas naudojant 

Mech IT programą. 

Praktinis darbas 

Kurs įvairaus 

sudėtingumo 

mechanizmus savo 

sukurtiems 

objektams. 
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Print IT 2D, 3D 

spausdinimo 

nustatymai: 

suprojektuoto 

modelio projekcijų 

spausdinimas, 

modelio failo 

paruošimas 3D 

spausdinimui. 

Praktinis darbas 

Mokės 

atspausdinti 

suprojektuoto 

modelio 

projekcijas, paruoš 

modelio failą 3D 

spausdinimui. 

4. Numatoma programos 

nauda ir rezultatų sklaida 

 

Mokiniai išmoks projektuoti, modeliuoti 3D objektus, atkurti jų 

mechanizmus, paruošti modelio failą 3D spausdinimui naudojant 

Solidworks Apps for Kids programą. 

Mokymai bus viešinami centro ir skyriaus internetinėse 

svetainėse, socialiniuose tinkluose. 

 

 
Pasirašydamas patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - 

Savivaldybės administracija), kaip duomenų valdytojas (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. Nr. (8 41) 509490) Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys asmens duomenis. Asmens duomenys 

tvarkomi siekiant atrinkti Programos vykdytoją ir užtikrinti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Tvarkymo 

pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui 

pavestas viešosios valdžios funkcijas. Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, 

reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra 

būtina Jūsų paraišką išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis 

pateikti privalote, kad būtų įvertinta Jūsų paraiška. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, 

juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt. Duomenų subjektų teisės 

įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, 

patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su 

pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite www.siauliai.lt). 

 

 

Direktorius     Saulius Dargužas 
 

 

 


