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UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS 

PROJEKTAS „PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS 
SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ (NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 
Tikslinės grupės dalyvių registracija, mokykla 
 

Programos pavadinimas Programos bendrųjų ir 
specialiųjų modulių 
pavadinimai. 
Modulio trukmė 
 

Programų modulių paskirtis Mokytojo vardas, pavardė, 
kontaktai 
(tel. , e-paštas) 

1 2 3. 4. 
2. Medienos gaminių 
projektavimo ir gamybos 
technologinių kompetencijų 
tobulinimo programa 
 
 1 vieta 
 
 

Bendrieji moduliai  

B.2.1. Medienos gaminių 
projektavimo ir gamybos 
technologinių procesų 
organizavimas 
18 val. 

Supažindinti su medienos 
gaminių projektavimo ir 
gamybos technologinių 
procesų organizavimu 
įvairiose Lietuvos įmonėse 

 

B.2.2. Medienos gaminių 
projektavimo ir gamybos 
technologijų naujovės ir plėtros 
tendencijos 
12 val. 

Supažindinti su medienos 
gaminių projektavimo ir 
gamybos technologijų 
naujovėmis ir plėtros 
tendencijomis Lietuvoje ir 
užsienyje  
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Specialieji moduliai   

S.2.1. Grafiškas baldų 
projektavimas, konstravimas 
AutoCAD, ConstruCAM, 
ArtCAM arba lygiavertėmis 
programomis 
134 val. 

Tobulinti grafiško baldų 
projektavimo, konstravimo 
AutoCAD, ConstruCAM, 
ArtCAM arba lygiavertėmis 
programomis technologines 
kompetencijas. 

 

S.2.2. Darbas šiuolaikiniais 
rankiniais elektriniais medienos 
apdirbimo įrankiais ir 
elektronine medienos matavimo 
įranga 
24 val. 

Tobulinti technologines 
kompetencijas dirbant 
šiuolaikiniais rankiniais 
elektriniais medienos 
apdirbimo įrankiais ir 
elektronine medienos 
matavimo įranga.  

 

S.2.3. Darbas 
kompiuterizuotomis medienos 
apdirbimo staklėmis 
60 val. 

Tobulinti technologines 
kompetencijas dirbant 
kompiuterizuotomis medienos 
apdirbimo staklėmis.  

 

S.2.4. Korpusinių skydinių 
baldų gamyba 
60 val. 

Tobulinti korpusinių 
skydinių  
baldų gamybos, surinkimo ir  
baldų apdailos atlikimo 
technologines kompetencija. 

 

S.2.5. Minkštų baldų gamyba 
78 val. 

Tobulinti minkštų baldų 
gamybos ir surinkimo 
technologines kompetencijas. 

 

S.2.6. Langų, durų ir laiptų 
gamyba staklėmis su 
kompiuterizuota įranga 
54 val. 

Tobulinti langų, durų ir laiptų 
gamybos staklėmis su 
kompiuterizuota įranga 
technologines kompetencijas. 

 

3.Medinių statybinių Bendrieji moduliai  
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konstrukcijų montavimo 
technologinių kompetencijų 
tobulinimo programa 
 
1 vieta 

B.3.1. Medinių statybinių 
konstrukcijų montavimo 
technologinių procesų 
organizavimas 
18 val. 

Supažindinti su medinių 
statybinių konstrukcijų 
montavimo technologinių 
procesų organizavimu 
įvairiose Lietuvos įmonėse 

 

B.3.2. Medinių statybinių 
konstrukcijų montavimo 
technologijų naujovės ir plėtros 
tendencijos 
6 val. 

Supažindinti su medinių 
statybinių konstrukcijų 
montavimo technologijų 
naujovėmis ir plėtros 
tendencijomis Lietuvoje ir 
užsienyje  

 

Specialieji moduliai  
S.3.1.Langų montavimas į 
projekcinę sienos angą 
18 val. 

Tobulinti langų montavimo į 
projekcinę sienos angą 
technologines kompetencijas. 

 

S.3.2. Medinių stogo 
konstrukcijų montavimas 
54 val. 

Tobulinti medinių stogo 
konstrukcijų montavimo 
(šlaitinių stogų medinių 
konstrukcijų) technologines 
kompetencijas 

 

S.3.3. Plokščių stogų pagrindo 
paruošimo dengimui 
ruloninėmis medžiagomis, bei 
atskirų stogo elementų įrengimo 
darbai 
60 val. 

Tobulinti plokščių stogų 
pagrindo paruošimo dengimui 
ruloninėmis medžiagomis, bei 
atskirų stogo elementų 
įrengimo darbų technologines 
kompetencijas 

 

S.3.4. Darbas automatizuotomis 
skardos lankstymo staklėmis 
atliekant stogų skardinimą. 
30 val. 

Tobulinti technologines 
kompetencijas dirbant 
automatizuotomis skardos 
lankstymo staklėmis  
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S.3.5. Ręstinių pastatų statyba 
126 val. 

Tobulinti ręstinių pastatų 
statybos technologines 
kompetencijas 

 

 
 
P.S. Bendrieji moduliai yra privalomi programoje dalyvaujančiam Mokytojui, specialieji - pasirenkami individualiai pagal poreikį.  
Bent vienas specialusis modulis yra privalomas. 
 

 
 
Mokymo įstaigos vadovas                                                            Vardas, pavardė,  parašas  
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