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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.  

Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo 

skyriaus vedėja Renata Veršinskienė, tel. (841) 

523656, el. p. renata.versinskiene@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): 

Kokteilis 3D 

1.2. Programos trukmė  

 

10 val. 

1.3. Programos vykdymo 

vieta 

(laboratorijos, 

specializuoto kabineto 

aprašymas) 

Programos vykdymas vyks Šiaulių PRC Prekybos ir verslo 

skyriuje įsteigtame Didmeninės ir mažmeninės prekybos 

sektoriniame praktinio mokymo centre, informacinių technologijų 

kabinete (15 darbo vietų), mokomajame bare (15 darbo vietų). 

1.4. Programos dalyviai 

(amžius/klasė) 

9–12 klasių mokiniai 

(16–18 metų) 
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1.5. Numatoms dalyvių ir     

grupių skaičius  

 

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius grupėje 

4 15 

 

1.6. Programos anotacija 

 

Programa skirta 9–12 klasių mokiniams. Dalyvavimas šioje 

programoje motyvuos mokinius ateityje rinktis maisto 

technologijų ar multimedijos technologijų krypčių studijas.  

Dalyvaudami šioje programoje mokiniai taikydami programų 

Paint 3D, PhotoShop galimybes modeliuos virtualioje aplinkoje 

kokteilius pagal sugalvotą idėją, pasinaudodami e. apskaitos 

programa „Rivilė“ parengs technologines korteles, kurias pritaikys 

gamindami  kokteilius mokomajame bare atsižvelgiant į geros 

higienos praktikos taisykles. Naudojant foto ir kompiuterinę įrangą 

ruoš pagamintų kokteilių nuotraukas ir aprašą, talpins į mokomąją 

elektroninės komercijos platformą. Mokiniai įgis pradinius 

kokteilių gaminimo, apskaitos, kompiuterinio grafinio 

modeliavimo įgūdžius.  

Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio 

mokymo centre mokinių įgyti praktiniai gebėjimai leis artimiau 

susipažinti su barmeno, multimedijos techniko, e. pardavėjo-

konsultanto profesijomis. 

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos tikslas 

 

Ugdyti mokinių verslumą ir didinti mokinių motyvaciją rinktis 

barmeno, multimedijos techniko, e.pardavėjo-konsultanto 

mokymo programas 

2.2. Programos uždaviniai 

 

1. Pažinti barmeno, multimedijos techniko, e. pardavėjo-

konsultanto profesijas; 

2. Pritaikyti teorines žinias praktikoje; 

3. Mokytis saugiai dirbti įranga ir įrengimais; 

4. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas.  

3.  Programos turinys ir 

metodai 

Programa apima kokteilių technologinių kortelių kūrimo ir 

gamybos technologijų, darbo multimedijos technologijomis (foto 

įranga, modeliavimo programa Paint 3D, PhotoShop),  e. apskaitos 

programa „Rivilė“ kompetencijas. 

Naudojami metodai: įtraukiamasis pokalbis, diskusija, 

demonstravimas, simuliacija, praktinis darbas, individualus darbas, 

komandinis darbas, refleksija, situacijų analizė ir aptarimas. 
Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo (mokymosi) 

metodai 

Planuojamos įgyti 

(patobulinti) 

kompetencijos 

1. Įvadas į profesiją. 

 (0,5 val.) 

Apibūdinti barmeno, 

multimedijos 

techniko, e. 

pardavėjo-konsultanto 

veiklos sritis. 

Įtraukiamasis 

pokalbis, diskusija, 

situacijų analizė ir 

aptarimas. 

Pažinti profesijas. 

2. Bendrieji saugos ir 

sveikatos reikalavimai 

gaminant maišytus gėrimus 

(kokteilius), naudojant 

multimedijai skirtą įrangą.  

(0,5 val.) 

Paaiškinti saugos ir 

sveikatos reikalavimus 

gaminant maišytus 

gėrimus (kokteilius) ir 

naudojant 

multimedijai skirtą 

įrangą. 

Demonstravimas, 

diskusija, refleksija. 

Tausoti sveikatą 

ir saugiai dirbti. 
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3. Maišytų gėrimų 

(kokteilių), idėjos  

modeliavimas. 

(2 val.) 

Paaiškinti maišytų 

gėrimų (kokteilių)   

virtualų modeliavimą, 

paisant estetiškumo, 

etiškumo principų, 

naudojant 

informacinių 

technologijų spec. 

modeliavimo 

programas Paint 3D, 

PhotoShop. 

Demonstravimas, 

diskusija,  

savarankiškas 

darbas,  

refleksija, situacijų 

analizė ir aptarimas. 

Modeliuoti 

estetišką ir etišką 

maišyto gėrimo 

(kokteilio) vaizdą.  

4. Maišytų gėrimų 

(kokteilių) technologinių 

kortelių rengimas 

(1,5 val.) 

Parengti maišytų 

gėrimų (kokteilių) 

technologinę kortelę 

taikant e. apskaitos 

programą „Rivilė“, 

įvertinant 

ekonomiškumo, 

sveikos mitybos 

principus. 

Demonstravimas, 

diskusija,  

individualus darbas,  

situacijų analizė ir 

aptarimas. 

Rengti maišyto 

gėrimo (kokteilio) 

technologinę 

kortelę. 

5. Maišytų gėrimų 

(kokteilių) gaminimas pagal 

sumodeliuotą technologinę 

kortelę. 

(1,5 val.) 

Gaminti maišytus 

gėrimus (kokteilius) 

saugiai naudojant baro 

inventorių, įrangą ir 

įrengimus. 

Praktinis darbas, 

situacijų analizė ir 

aptarimas. 

Gaminti maišytus 

gėrimus 

(kokteilius) 

laikantis saugos ir 

sveikatos 

reikalavimų.  

6. Pagamintų maišytų 

gėrimų (kokteilių) 

dekoravimas 

(1,5 val.) 

Dekoruoti pagamintus 

maišytus gėrimus 

(kokteilius) laikantis 

geros higienos 

praktikos taisyklių, 

įvertinant estetiškumo, 

sveikos mitybos 

principus 

Demonstravimas, 

praktinis darbas, 

situacijų analizė ir 

aptarimas. 

Dekoruoti 

maišytus gėrimus 

(kokteilius). 

7. Galutinio gaminio 

(kokteilio) interaktyvus 

pristatymas. 

(2 val.) 

Parengti maišyto 

gėrimo (kokteilio) 

interaktyvų pristatymą 

saugiai naudojant foto 

įrangą ir e. komercijos 

mokomąją platformą. 

Demonstravimas, 

diskusija, 

simuliacija, 

komandinis darbas,  

situacijų analizė ir 

aptarimas. 

Parengti galutinio 

gaminio 

interaktyvų 

pristatymą, 

talpinti e. 

komercijos 

mokomojoje 

platformoje. 

8. Atliktų užduočių 

aptarimas 

(0,5 val.) 

Degustuoti maišytus 

gėrimus, aptarti 

praktines užduotis, 

įsivertinti.  

Diskusija, refleksija. Įsivertinti atlikto 

darbo kokybę ir 

rezultatus. 
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4. Numatoma programos 

nauda ir rezultatų sklaida 

 

Dalyvavę šioje programoje mokiniai: 

- gebės maišyto gėrimo (kokteilio) idėją sumodeliuoti 

virtualioje aplinkoje; 

- gebės sugalvotą maišyto gėrimo (kokteilio) idėją 

įgyvendinti praktiškai: parinkti tinkamas žaliavas 

atsižvelgiant į sveikos mitybos principus, parengti maišyto 

gėrimo (kokteilio) technologinę kortelę atsižvelgiant į 

ekonomiškumo faktorius, pagaminti maišytą gėrimą 

(kokteilį) saugiai naudojantis baro įranga, estetiškai 

dekoruoti maišytą gėrimą (kokteilį);  

- gebės pagamintą maišytą gėrimą (kokteilį interaktyviai 

pristatyti kaip rezultatą naudojant foto įrangą ir e. 

komercijos platformą; 

- išmoks bendrauti ir bendradarbiauti dirbant individualiai ir 

komandoje. 

Programa motyvuos mokinius ateityje rinktis maisto technologijų 

ar multimedijos technologijų krypčių studijas.   

Mokiniai, dalyvavę programoje, parengs jos pristatymą 

bendramoksliams. 

Programos rezultatai bus viešinami Šiaulių profesinio rengimo 

centro Prekybos ir verslo skyriaus interneto svetainėje bei 

Facebook paskyroje. 

 
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 
 


