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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 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):  

Šviesa ir fotografija. Šviesos savybės verslo portrete. 

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, Šiauliai) dvi fotostudijos su profesionalia foto įranga: blykstės, fonai, 

šviesdėžės, veidrodiniai fotoaparatai, reflektoriai bei įvairios papildomos 

priemonės. Taip pat yra kompiuterių klasė, multimedija projektorius, 12 

darbo vietų. 

Programinė įranga- Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. 

1.4. Programos 

dalyviai 

(amžius/klasė) 

14-19 metų/2-4 gimnazijos klasės 
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1.5. Numatomas 

dalyvių ir grupių 

skaičius  

 

Grupių skaičius 

 

Dalyvių skaičius 

2  12 

1.6. Programos 

anotacija 

 

Fotografija (gr. „phos“-šviesa, „graphis“-teptukas). Šviesa- fizikinis 

reiškinys, banga. Jos savybės nulemia vienokį ar kitokį rezultatą 

fotografijoje. Verslo portrete yra naudojamos skirtingos studijinio 

apšvietimo schemos. Jas galima sukurti naudojant apšvietimo prietaisus ir 

jų priedus, kurių pagalba išgauname kietą ar minkštą, raižią ar blankią 

šviesas. High key moteriškame ir Low key vyriškame verslo portrete 

padeda sukurti šviesos savybių išmanymas. Vaizdo retušas Adobe 

Lightroom arba Adobe Photoshop – taip pat svarbi verslo portreto kūrimo 

dalis. 

Programa skirta gimnazijų mokiniams, pasirinkusiems vizualiųjų menų 

dalyką, siekiantiems įgyti pirmines studijinės fotografijos, nuotraukų 

retušo, kompiuterinio maketavimo, naudojantis Adobe  programomis, 

kompetencijas. Programos metu dalyviai susipažins su visu darbo procesu: 

bendravimas su klientu, jo įvaizdžio kūrimas, fotostudijos įrangos 

įvaldymas, fotografavimas, retušas ir nuotraukų pateikimas svetainėse, 

parengimas spaudai, spausdinimas. Profesionali nuotrauka iš karto sukuria 

profesionalumo ir patikimumo įvaizdį, užtikrintai patraukia dėmesį. 

Programos metu įgytos žinios ir gebėjimai pravers integruotis į darbo rinką: 

pristatyti save darbdaviui arba parduoti produktus ar paslaugas klientui. 

2. Tikslas ir uždaviniai  

2.1. Programos 

tikslas 

 

Išugdyti pirmines fotografavimo studijoje, suvokiant šviesos savybes bei 

meninio projektavimo Adobe Photoshop ir Adobe Lightroom programomis 

ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

2.2. Programos 

uždaviniai 

 

1. Aptarti fotografijos poreikį visuomenei bei verslo portreto paskirtį, 

panaudojimo  galimybes pramonės ir meno srityse. 

2. Supažindinti su fotografavimo procesais bei šviesos savybėmis. 

3. Ugdyti fotografavimo įgūdžius. 

4. Ugdyti mokinių bendrąsias skaitmenines ir kūrybines, komunikavimo 

kompetencijas. 

3.Programos 

turinys ir metodai 

 

Tema 

 

Trumpas temos 

aprašymas 

Mokymo (mokymosi) 

metodai 

Planuojamos 

įgyti(patobulinti) 

kompetencijos 

Įvadas. 

Fotografijos 

apžvalga, jos 

poreikis 

Fotografijos mokslas, 

žanrai, poreikis ir 

pritaikymas. 

Demonstravimas. 

Diskusija. 

Praktinis darbas. 

 

 

Susipažins su 

fotografijos mokslu, 

žanrais, stiliais, 

žymesniais fotografais 

bei jų darbais. 

Fotografavimo 

technika, jos 

funkcijos 

Fotoaparatų modelių 

apžvalga, 

susipažinimas su 

pagrindinėmis 

funkcijomis. 

Pasakojimas. 

Demonstravimas. 

Aptarimas. 

Darbas grupėje. 

Suvoks fotoaparato 

sandarą ir pagrindines jo 

funkcijas. 

Fotostudijos įranga 

 

Pagrindinių studijoje 

naudojamų prietaisų 

apžvalga. 

Demonstravimas. 

Darbas komandoje. 

Praktinis darbas. 

Išmoks dirbti su 

fotostudijos įranga. 
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Apšvietimas. 

Šviesos savybės. 

Apšvietimų rūšys, jų 

parinkimas 

skirtingiems 

rezultatams gauti. 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Aptarimas. 

Išmoks valdyti šviesos 

prietaisus, panaudoti 

verslo portreto 

fotografavime. 

Kadro kompozicija Kompozicijos 

pagrindai, grafinės 

raiškos priemonės. 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Diskusija. 

Aptarimas. 

Gebės prinkti tinkamą 

kadruotę verslo portretui. 

 

Verslo portreto 

fotografavimas 

 

Verslo portreto 

fotografavimas 

studijoje. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Komandinis darbas. 

Pasiskirstymas 

vaidmenimis. 

Atvejo analizė. 

Gebės sukurti 

fotostudijoje verslo 

portretą. 

 

Postprodukcija Nuotraukų 

retušavimas ir 

parengimas 

eksponavimui. 

Aiškinimas. 

Demonstravimas. 

Praktinis darbas. 

Gebės retušuoti verslo 

portretą Adobe 

programa, paruošti 

eksponavimui internete, 

spausdinti.  

4. Numatoma 

programos nauda 

ir rezultatų sklaida 

 

Išklausę ir įvykdę programos kursą, mokiniai bus susipažinę su veidrodiniu 

fotoaparatu ir profesionalia fotostudija, gebės tinkamai parinkti bei 

panaudoti šviesos prietaisus. Gebės sukurti verslo portretą. Mokiniai 

išsiugdys skaitmeninio raštingumo, kūrybiškumo, komandinio darbo, 

komunikacijos bendrąsias kompetencijas, suvoks nuotraukos kaip 

informacijos nešėjos svarbą, gebės pateikti jas skirtinguose kontekstuose. 

Programos įgyvendinimas ir jos rezultatai bus viešinami Šiaulių profesinio 

rengimo centro ir Šiaulių miesto gimnazijų, 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 
 


