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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.  

Rasa Freimonienė, Technologijų skyriaus vedėja, Tel. 

(8 41) 46 26 35, el. paštas technologiju.sk@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): 

Nuotykiai spalvų pasaulyje 

1.2. Programos trukmė  

 

10 akademinių val. 

1.3. Programos vykdymo vieta 

(laboratorijos, 

specializuoto kabineto 

aprašymas) 

Informacinių technologijų kabinetas, kuriame yra 15 darbo vietų. 

Su programa susijusi įranga: demonstracinė įranga, prieiga prie 

interneto, išmanioji lenta. 

1.4. Programos dalyviai 

(amžius/klasė) 

1-4 kl. 

1.5. Numatoms dalyvių ir     

grupių skaičius  

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius grupėje 
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 1 grupė 15 

 Jei dalyvių skaičius didesnis nei 15 mokinių, grupė dalinama į pogrupius. 

Programos užsiėmimai vyksta pogrupiais tuo pačiu metu dviejuose 

kabinetuose. 

1.6. Programos anotacija 

 

Programa, skirta skatinti 1–4 klasių mokinių susidomėjimą 

technologijomis, ugdyti mokinių kūrybiškumo ir iniciatyvumo 

kompetencijas. Naudojant informacines technologijas, 

žaismingai ir patraukliai supažindinti mokinius su spalvomis, jų 

atvaizdavimu, savybėmis ir derme. 

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos tikslas 

 

Kūrybiškomis ir žaismingomis veiklomis supažindinti mokinius 

su spalvomis. 

2.2. Programos uždaviniai 

 

1. Susipažinti su  spalvos sąvoka; 

2. Išsiaiškinti spalvos spektro savybes ir kaip jį pavaizduoti 

kompiuteryje; 

3. Išbandyti spalvų maišymą ir perdengimą, remiantis RGB 

palete; 

4. Ištyrinėti spalvų derinimo ir kontrasto principus; 

5. Įgytas žinias pritaikyti praktinėje kūrybinėje veikloje. 

3.  Programos turinys ir 

metodai 

Mokiniai klausydami, tyrinėdami, žaisdami, analizuodami ir 

diskutuodami susipažins su kompiuterinės grafikos spalvų 

teorijos principais. Atliks praktines užduotis ir įsivertins įgytas 

žinias. 
Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo (mokymosi) 

metodai 

Planuojamos įgyti 

(patobulinti) 

kompetencijos 

1. Sveiki, aš ponia Spalva, 

susipažinkime. 

Spalvos sąvoka. 

Spalva 

kompiuteryje. 

Pasakojimas, 

aiškinimas, dialogas. 

Susipažins su 

spalvos sąvoką, 

sužinos kaip 

spalva 

atvaizduojama 

kompiuteryje. 

2. Spalvos sesės.  

Eksperimentuokime. 

RGB paletė. 

Išvestinės spalvos 

Bandymas su 

spalvomis vandens 

stiklinėje ir 

kompiuterio grafikos 

programa 

Išsiaiškins spalvų 

kilmę ir mokysis 

naudotis 

kompiuterio 

spalvų maišytuvu. 

3-4. Kas yra vaivorykštė? 

Pieškime kompiuteriu. 

Spektro spalvos, jų 

išsidėstymas. 

Aiškinimas, 

tyrinėjimas, praktinis 

darbas kompiuteriu 

Išsiaiškins spektro 

spalvų 

reikšmingumą, 

spalvos 

„temperatūros“ 

sąvoką. 

5-6. Spalvos broliai 

(atspalviai). Žaiskime ir 

kurkime. 

Atspalviai. Kuo jie 

skiriasi nuo 

spalvos. 

Aiškinimas, 

stebėjimas, žinių 

pasitikrinimas su 

SMART learning 

suite įrankiu. 

Kūrybinis darbas 

kompiuteriu 

Mokysis kurti ir 

taikyti atspalvius. 

7. Kaip ir kokios spalvos 

„draugauja“? Tyrinėkime 

Spalvų dermė. Sužinos  spalvų 

derinimo ir 
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8. Ar tiesa, kad kai kurios 

spalvos negali būti drauge? 

Atskleiskime paslaptį. 

Spalvų kontrastai. Stebėjimas, analizė, 

diskusija, žaidimas, 

praktinis darbas 

kontrasto kūrimo 

principus, taikys 

juos praktiškai 

9-10. Spalva ir forma. 

Kompiuteriu pieškime 

mandalą. 

Žinių įtvirtinimui 

kūrybinis darbas. 

Kūrybinis darbas 

kompiuteriu. 

Įsivertinimas 

Taikys žinias apie 

spalvas, lavins 

vaizduotę ir 

kūrybiškumą, 

įsivertins įgytas 

žinias ir praktinius 

gebėjimus. 

4. Numatoma programos 

nauda ir rezultatų sklaida 

 

Mokiniai susipažinę su spalvų teorijos pagrindais galės 

sėkmingai juos taikyti technologijose, dailėje, kompiuterinėje 

grafikoje, užklasinėje bei projektinėje veikloje, gyvenime.  

 

 
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 
 


