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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): 

Geometrija animacijoje 

1.2. Programos trukmė  

 

10 akademinių val. 

1.3. Programos vykdymo vieta 

(laboratorijos, 

specializuoto kabineto 

aprašymas) 

Kompiuterių klasė, kurioje yra 13 darbo vietų, du nešiojami 

kompiuteriai, išmanioji lenta, programinė įranga, demonstracinė 

įranga. 

1.4. Programos dalyviai 

(amžius/klasė) 

5-10 klasė 
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1.5. Numatoms dalyvių ir     

grupių skaičius  

 

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius grupėje 

1 grupė 13 mokinių 

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 Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 

klasių mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti matematikos, 

informacinių technologijų ir inžinerijos srityse.  

Dvimatės figūros, jų ypatybės, kampai, kraštinės, plotai, 

formulės, skaičiavimai... Kaip nepasiklysti? 10 val. užsiėmimai 

„Geometrija animacijoje“ padės į viską pažvelgti kūrybiškai ir 

žaismingai.  

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos tikslas 

 

Pagilinti mokinių geometrijos žinias, taikyti jas kūrybiškuose 

sprendimuose naudojant informacines technologijas 

2.2. Programos uždaviniai 

 

Pažinti įvairias dvimates geometrines figūras, pritaikyti jų 

savybes, skatinti kūrybišką mąstymą, žaismingai analizuoti, 

mokytis ir įsiminti. 

3.  Programos turinys ir 

metodai 

 

Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo (mokymosi) 

metodai 

Planuojamos įgyti 

(patobulinti) 

kompetencijos 

1-2. Dvimatės figūros, jų 

įvairovė 

Bendros savybės ir 

išskirtinumas 

Animuotų 

pristatymų peržiūra, 

diskusija, 

tyrinėjimas 

Atpažins ir 

palygins 5 

geometrines 

figūras 

priklausomai nuo 

savo amžiaus 

3-4. Animacijos programos ir 

darbo su ja pristatymas, figūrų 

piešimas ir grupavimas 

Objektų 

atpažinimas ir 

animavimas 

Praktiniai darbai Sukurs bent 2-3 

kadrų animaciją, 

pritaikys ją dienos 

temai. 

5-6. Kraštinės ir kampai: 

matavimai, atvaizdavimas 

Kraštinių ir kampų 

matavimas, 

matavimo vienetai. 

Ar yra figūrų, 

kurios jų neturi?.. 

Tyrinėjimas, 

stebėjimas, 

analizavimas, 

apibendrinimas. 

Praktiniai darbai 

Mokysis 

analizuoti ir 

apibendrinti, 

prisimins ir taikys 

pagrindinius 

matavimo vienetus 

kurdami animaciją 

7-8. Figūrų simetriškumas Simetrija ir 

asimetrija. 

Kūrybiniai 

sprendimai. 

Praktiniai darbai Atpažins 

skirtingas 

simetrijos rūšis, 

taikys simetrijos 

privalumus 

praktiškai 
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9-10. Nesudėtingų figūrų 

plotai, jų skaičiavimas taikant 

IT technologijas 

Kokios figūros 

plotą turi, o kokios 

ne. Plotas ir spalva, 

ar formulės 

gąsdina?.. 

Tyrinėjimas, 

stebėjimas, 

analizavimas, 

apibendrinimas. 

Praktiniai darbai 

Mokysis 

skaičiuoti plotą 

naudodami 

netradicines 

priemones, kurios 

skatins savaiminį 

išmokimą. 

4. Numatoma programos 

nauda ir rezultatų sklaida 

 

IT (animacijos) ir geometrijos susiejimas ir temų integravimas 

papildys mokinių turimas žinias, padės lengviau suvokti ir 

įsisavinti mokykloje dėstomas temas. Pateikta medžiaga bus 

praktiška ir pritaikoma pamokose, projektinėje veikloje ir kt. 

 

 
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 
 

 


