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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.  

Reda Valiukienė, Šiaulių profesinio rengimo centro 

Buitinių paslaugų skyriaus sektoriaus vadovė, tel. 

861460736, el.p reda.valiukiene@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):  

Reklaminio produkto sukūrimas. 

1.2. Programos trukmė  

 

10 val. 

1.3. Programos vykdymo vieta 

(laboratorijos, 

specializuoto kabineto 

aprašymas) 

Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus 

(Vilniaus g. 27) vizualinės reklamos gamintojo dirbtuvės. Čia 

ruošiami būsimieji vizualinės reklamos gamintojai. Yra įrengtos 

dvi reklamos gamybos klasės su reikalinga reklamos gamybai 

įranga. Taip pat yra kompiuterių klasė, stalai, kėdės, multimedija 

projektorius. 

1.4. Programos dalyviai 

(amžius/klasė) 

14-19 metų/2-4 gimnazijos klasės 
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1.5. Numatoms dalyvių ir 

grupių skaičius  

 

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius grupėje 

2 12 

1.6. Programos anotacija 

 

Programos metu bus lavinamas mokinių erdvinis mąstymas, 

kūrybiškumas, kruopštumas, lavinama vaizduotė. Programą 

baigę mokiniai suvoks reklaminio produkto maketo svarbą ir 

reikšmę, išmoks pasigaminti galutinį reklaminį produktą. 

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos tikslas 

 

Išugdyti pirmines komponavimo ir reklaminio vaizdo  suvokimo 

kompetencijas. 

2.2. Programos uždaviniai 

 

1. Analizuoti reklamos įtaką visuomenei, suvokti reklaminių 

produktų kūrimo ypatybes. 

2. Ugdyti kruopštumo įgūdžius. 

3. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas. 

4. Sudominti mokinius kūryba ir reklamos kūrimo galimybėmis. 

5. Išmokti pagaminti reklaminį produktą. 

3.Programos turinys ir 

metodai 

 

Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo (mokymosi) 

metodai 

Planuojamos 

įgyti(patobulinti) 

kompetencijos 

Įvadas. Reklama. Jos įtaka 

visuomenei. 

Reklaminiai 

produktai.  

Demonstravimas. 

Diskusija. 

Komandinis darbas. 

Suvoks reklamos 

paskirtį. 

Susipažins su 

reklaminių 

produktų gamyba.  
 

Reklaminio produkto 

piešimas.  

 

Mastelis. 

Reklaminių 

marškinėlių užrašo 

bei vaizdo 

piešimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Gebės teisingai 

žymėti matmenis, 

piešti reklaminį 

užrašą.  

 

Darbas su reklamine plėvele. Reklaminių 

marškinėlių užrašo 

ir vaizdo piešimas, 

parengimas darbui 

su presu. 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Gebės nupiešti, 

iškirpti reklaminį 

užrašą. Suvoks 

kaip gaminama 

reklaminiai 

marškinėliai. 

Darbas su termo presu. Reklaminių 

marškinėlių užrašo 

bei vaizdo 

uždėjimas termo 

preso pagalba. 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Gebės dirbti su 

termo presu. 

Suvoks 

reklaminiai 

marškinėliai 

užrašo gamybos 

procesą. 

Reklaminio ženkliuko 

piešimas. 

Piešinio dalių 

išdėstymas lape. 

Piešinio ir jo dalių 

mastelis. 

Demonstravimas. 

Praktinių užduočių 

atlikimo stebėjimas, 

analizė ir vertinimas. 

 

Gebės nupiešti 

reklaminį 

ženkliuką. 

Suvoks piešimo 

reikšmę reklamos 

gamyboje.  
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Reklaminio ženkliuko 

gamyba. 

Reklaminio 

ženkliuko gamyba 

preso pagalba. 

Demonstravimas. 

Praktinių užduočių 

atlikimo stebėjimas, 

analizė ir vertinimas. 

Gebės pagaminti 

reklaminį 

ženkliuką preso 

pagalba. 

Reklaminio puodelio vaizdo 

pešimas. 

Reklaminio 

puodelio vaizdo 

paruošimas. 

 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Gebės paruošti 

maketą 

reklaminiam 

puodeliui. 

Reklaminio puodelio 

gamyba. 

Reklaminio 

puodelio gamyba 

termo preso 

pagalba. 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Gebės pagaminti 

reklaminį puodelį 

termo preso 

pagalba. 

4. Numatoma programos 

nauda ir rezultatų sklaida 

 

Išklausę ir įvykdę programos kursą mokiniai žinos kaip ir kokiais 

tikslais naudojami reklaminiai produktai. Sugebės atlikti 

nesudėtingų detalių ir konstrukcijų piešimo, braižymo darbus, 

pagaminti galutinį reklaminį produktą. Mokiniai išsiugdys 

erdvinio mąstymo, kūrybiškumo, savarankiškumo bendrąsias 

kompetencijas, suvoks brėžinių svarbą, išmoks įgyvendinti 

projektines idėjas. Programos įgyvendinimas ir jos rezultatai bus 

viešinami Šiaulių profesinio rengimo centro ir Šiaulių miesto 

pradinių mokyklų, kurių mokiniai dalyvaus mokymuose, 

interneto svetainėse, regiono žiniasklaidos priemonėse. 

 

 
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 
 

 


