
  STEAM krypties programų konkurso 

                                                                                        tvarkos aprašo 

   1 priedas 

 

STEAM/STEAM JUNIOR PARAIŠKA STEAM KRYPTIES PROGRAMŲ KONKURSUI 

 

2022 m.  kovo   9 d. 

 

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 Mechanikos skyriaus 

vedėja Diana Baltrušaitytė Šukutienė, tel. (841) 545981 

el. p. diana.sukutiene@sprc.lt 

Programos rengėjas (vardas, pavardė, 

kvalifikacija) 

Arvydas Bargaila, vyresnysis profesijos mokytojas,  

Saulius Misevičius, profesijos mokytojas 

 

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 arba fizinio 

asmens gyvenamosios vietos adresas: 

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, 

vietovė 

 

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): 

Pastato inžinerinės sistemos. 
1.2. Programos trukmė  10 val. 

1.3. Programos vykdymo 

vieta (laboratorijos, 

specializuoto kabineto 

aprašymas) 

Programos vykdymas vyks sektoriniame praktinio mokymo centre 

moderniose elektrikų ir santechnikų mokomosiose dirbtuvėse 

(Basanavičiaus g. 53, Šiauliai), kurios aprūpintos įrankiais, 

prietaisais, priemonėmis, sumontuota naujausia įranga ir įdiegtos 

pažangios technologijos, įrengta 14 mokymosi ir darbo vietų.  
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1.4. Programos dalyviai 

(amžius/klasė) 

9-12 klasių mokiniai 

(16-18 metų) 

         

1.5. Dalyvių ir grupių 

skaičius  

 

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius 

1 14 

1.6. Programos anotacija 

 

Programa skirta 11-12 klasių mokiniams. Dalyvavimas šioje 

programoje motyvuos mokinius ateityje rinktis inžinerijos krypties 

studijas. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai susipažins su 

naujomis  technologijomis ir įranga, naudojama elektriko ir 

šiuolaikinio santechniko veikloje. Užsiėmimų metu mokiniai 

įtraukiami į konkrečios profesijos veiklas. Konsultuojami 

profesijos mokytojo atliks praktines užduotis,  įgis pradinius 

santechniko ir elektriko darbinius įgūdžius. Projektuos ir montuos 

pastato vandentiekio, sanitarinių prietaisų, apšvietimo schemas 

naudojant mokomuosius ir simuliacinius stendus. Teorinės fizikos 

ir chemijos žinios taps aiškesnės įgijus praktinius gebėjimus 

sektoriniame praktinio mokymo centre. 

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos tikslas 

 

Didinti mokinių motyvaciją rinktis statybos, inžinerijos sričių 

studijas, domėtis karjeros galimybėmis.  

2.2. Programos uždaviniai 

 

1. Pristatyti elektriko ir santechniko profesijų specifiką, darbo 

sąlygas, technologinius procesus, naudojamas priemones, įrangą, 

įrankius, operacijas ir veiklos rezultatus. 

2. Pritaikyti teorines fizikos, chemijos žinias praktikoje; 

3. Mokytis pasiruošti ir atlikti elektriko ir santechniko  darbus; 

4. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas. 

3.  Programos turinys ir 

metodai 

Programa apima pradines santechninių sistemų ir elektros 

instaliacijos montavimo žinias panaudojant simuliacinius 

mokomuosius stendus. Naudojami metodai: simuliacija, praktinis,  

savarankiškas darbas, pokalbis, diskusija, demonstravimas, 

refleksija. 
Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo 

(mokymosi) metodai 

Planuojamos įgyti 

(patobulinti) 

kompetencijos 

1. Įvadas į elektriko 

profesiją. 

( 0,6 val.) 

Apibūdinama 

elektriko veiklos 

sritis. 

Pokalbis, 

diskusija. 

Pažinti elektriko 

profesiją. 

2. Bendrieji saugos ir 

sveikatos reikalavimai 

naudojantis elektros 

įrenginiais ir prietaisais.  

( 0,4 val.) 

Įvardyti saugos ir 

sveikatos reikalavimus 

keliamus elektriko 

darbo vietai. 

Demonstracija, 

diskusija, 

refleksija. 

Tausoti sveikatą ir 

saugiai dirbti. 

3. Interjero apšvietimo 

planavimas ir schemų 

skaitymas. 

(1,0 val.) 

Planuojamas interjero 

apšvietimas, 

pristatomos 

apšvietimo schemos, 

mokomasi jas suprasti 

ir skaityti. 

Demonstravimas, 

diskusija,  

praktinis darbas. 

Įgyti elektros 

schemų skaitymo 

pagrindus. 

4. Apšvietimo schemų 

simuliacija panaudojant 

mokomuosius stendus. 

(1,0 val.) 

Apšvietimo schemų 

simuliacija 

mokomuosiuose 

stenduose. 

Simuliacija, 

praktinis darbas. 

Mokėti sujungti 

paprasčiausias 

apšvietimo schemas. 
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5. Apšvietimo schemos 

montavimas. 

( 2,0 val.) 

Elektros instaliacijos 

schemos montavimas 

mokomuosiuose 

stenduose. 

 Simuliacija, 

praktinis darbas. 

Mokėti sujungti 

paprasčiausias 

apšvietimo schemas. 

6. Įvadas į santechniko 

profesiją. 

( 0,6 val.) 

Apibūdinama 

santechniko veiklos 

sritis. 

Pokalbis, 

diskusija. 

Pažinti santechniko 

profesiją. 

7. Bendrieji saugos ir 

sveikatos reikalavimai 

atliekant santechninius 

darbus naudojantis 

elektriniais prietaisais  

( 0,4 val.) 

Supažindinimas su 

bendraisiais saugos  ir 

sveikatos reikalavimus 

naudojantis 

elektriniais prietaisais. 

Demonstracija, 

diskusija, 

refleksija. 

Tausoti sveikatą ir 

saugiai dirbti 

8. Sanitariniai prietaisai, jų 

veikimo principai, 

montavimo technologijos. 

(1,0 val.) 

Susipažinimas su buto 

šalto ir karšto vandens 

tiekimo sistemomis, 

vandens ėmimo 

armatūros prietaisais. 

Demonstravimas, 

praktinis darbas. 

Parinkti vandens 

tiekimo sistemos 

montavimui 

reikalingas 

medžiagas ir 

sanitarinius 

prietaisus.  

9. Vandentiekio linijų ir 

prietaisų montavimas. 

(3,0 val.) 

Vandentiekio linijų ir 

prietaisų montavimas 

mokomuosiuose 

stenduose. 

Simuliacija, 

praktinis darbas. 

Montuoti vandens 

tiekimo sistemas, 

vandens ėmimo 

armatūros prietaisus. 

4. Numatoma programos 

nauda ir rezultatų sklaida 

 

Dalyvavę šioje programoje  mokiniai gebės atlikti nesudėtingas 

elektriko ir santechniko veiklos operacijas, planavimo principus.  

Programa  motyvuos mokinius ateityje rinktis elektros ir statybos 

inžinerijos krypties studijas.  

Teorinės  elektrotechnikos, fizikos, chemijos žinios taps aiškesnės 

įgijus praktinius gebėjimus sektoriniame praktinio mokymo centre.  

Mokiniai, dalyvavę programoje, parengs jos pristatymą 

bendramoksliams. 

Programos rezultatai bus viešinami Šiaulių profesinio rengimo 

centro Mechanikos 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 
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