PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO PROGRAMA
1. Teikėjas
1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto

Lietuvos pramonininkų konfederacija

indeksas, telefonas, faksas, el. paštas,

Įmonės kodas: 110058241

atsiskaitomoji sąskaita)

Adresas: A.Vienuolio g. 8.
LT- 01104, Vilnius
Tel. (8~5) 243 10 67, faks. (8~5) 212 52 09
El. paštas: stazuotes@lpk.lt
A. s. Nr. LT05 7044 0600 0150 5642
AB SEB bankas

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė

Sigitas Besagirskas

2.1. Programos pavadinimas
Apeigų ir švenčių organizavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa
2.2. Programos lygis – nacionalinė
2.3. Programos vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras
3. Programos rengėjai
1. Jogaila Morkūnas, VšĮ „Pirmoji kava“ kūrybos vadovas.
2. Julija Kačkutė, VšĮ „Pirmoji kava“ direktorė.
3. Aistė Stakėnienė, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) administravimo
ir veiklos vystymo departamento Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė.
4. Zina Žvalionienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro profesijos
mokytoja.

4. Programos anotacija
Apeigų ir švenčių organizavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa yra parengta
vykdant Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą „Profesijos mokytojų ir
dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Praktinio
profesinio mokymo išteklių plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2007 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu Nr. ISAK – 2333, pažymima, kad per
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pastaruosius 15 metų smarkiai pasikeitusi šalies ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam tikrų profesijų
ir šių profesijų asmenis rengiančios profesinio mokymo sistemos patrauklumą, o integracija į
pasaulinę ekonominę sistemą ir intensyvi konkurencija bei poreikis didinti darbo našumą lėmė
radikalią technologinę kaitą šalies įmonėse, kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta.
Tai lėmė didelį

ūkyje ir mokymo reikmėms naudojamų technologijų atotrūkį ir profesinio

mokymo įstaigų absolventų įgytų kompetencijų neatitiktį darbo rinkos poreikiams. Tokia situacija
skatina ir apeigų bei švenčių organizavimo aptarnavimo srities profesijos mokytojus prisitaikyti
prie naujų besikeičiančios aplinkos sąlygų, mokyti besimokančius naujų technologijų ir technikų
bei dirbti su naujausia technologine įranga. Patiems profesijos mokytojams mokėti dirbti su
naujausia technologine įranga. Projekto metu buvo apklausti profesijos mokytojai. Jie pareiškė
norą tobulinti apeigų ir švenčių organizavimo technologines kompetencijas. Deklaruotas
technologinių kompetencijų tobulinimo poreikis buvo apibendrintas ir tapo pagrindu inicijuoti šios
programos sukūrimą.
Apeigų ir švenčių organizavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis tobulinti profesijos mokytojų apeigų ir švenčių organizavimo technologines kompetencijas.
Programos uždaviniai:
- supažindinti su apeigų ir švenčių organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse;
- supažindinti su apeigų ir švenčių organizavimo technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis
Lietuvoje ir užsienyje;
- tobulinti garso, vaizdo ir šviesos techninės bei programinės įrangos, naudojamos apipavidalinant
renginius, valdymo technologines kompetencijas;
- tobulinti apeigų, švenčių scenarijų kūrimo ir jų realizavimo technologines kompetencijas;
- tobulinti netradicinių priemonių taikymo šeimos šventėse ir apeigose technologines
kompetencijas.
Programą sudaro penki moduliai. Du moduliai yra bendrieji, trys – specialieji. Bendrieji moduliai
yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialieji moduliai yra
mokytojo pasirenkami. Siekdamas gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, mokytojas turi
baigti mokymą pagal visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį.
Visos programos trukmė – 234 val.
Mokant pagal programą bus naudojami instruktavimo, pažintinio vizito, aktyviosios paskaitos,
diskusijos, praktinio darbo su įrengimais, praktinio mokymo metodai. Programos dalyvio įgytos
technologinės kompetencijos formaliai bus vertinamos „įskaityta / neįskaityta“, kai bus atliktos
numatytos savarankiškos užduotys. Mokymo metu kaip mokymo medžiaga bus naudojami
paskaitų konspektai, įmonės reklamos priemonės, schemos, katalogai, nuotraukos, švenčių

2

scenarijai, vaizdo medžiaga, garso, vaizdo ir šviesos valdymo technikos instrukcijos ir schemos,
programinės įrangos naudojimo instrukcijos, įmonių dokumentacijos kopijos. Mokymo medžiaga
(elektronine forma) bus patalpinta projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių
kompetencijų

tobulinimo

sistemos

sukūrimas

ir

įdiegimas“

informacinėje

sistemoje:

www.upc.smm.lt/projektai/sistema/modelis/ ir pateikta kiekvienam mokymų dalyviui prasidedant
mokymams.
Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai,
ruošiantys apeigų ir švenčių ir mokantys apeigų ir švenčių organizavimo technologijų. Išankstinio
pasirengimo iš programos dalyvių nereikalaujama.
Mokymas bus organizuojamas pagal iš anksto su mokytoju suderintą individualų grafiką.
Mokytojų mokymas vyks VšĮ „Pirmoji kava“, II korpusas, adresu: Vileišio g. 18, Vilnius LT10306; VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, adresu: S.Konarskio g. 49, LT-03123
Vilnius; Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokymo klasėje (404
kabinetas), adresu: Didlaukio g. 84, Vilnius, LT – 08013.

5. Programos paskirtis/tikslas
Tobulinti profesijos mokytojų apeigų ir švenčių organizavimo technologines kompetencijas.

6. Programos uždaviniai
6.1. Supažindinti su apeigų ir švenčių organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.
6.2. Supažindinti su apeigų ir švenčių organizavimo technologijų naujovėmis ir plėtros
tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.
6.3. Tobulinti garso, vaizdo ir šviesos techninės bei programinės įrangos, naudojamos
apipavidalinant renginius, valdymo technologines kompetencijas.
6.4. Tobulinti apeigų, švenčių scenarijų kūrimo ir jų realizavimo technologines kompetencijas.
6.5. Tobulinti netradicinių priemonių šeimos šventėse ir apeigose taikymo technologines
kompetencijas.
7. Programos struktūra
Programą sudaro penki moduliai, du iš jų bendrieji, trys – specialieji.
Modulio pavadinimas

Mokymo trukmė, val.

B 16.1.

Apeigų ir švenčių organizavimas

12 val.

B 16.2.

Apeigų ir švenčių organizavimo technologijų

12 val.

Modulio kodas
Bendrieji moduliai:
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naujovės ir plėtros tendencijos
Specialieji moduliai:
Garso, vaizdo ir šviesos techninės bei programinės

S 16.1.

90 val.

įrangos, naudojamos apipavidalinant renginius,
valdymas.
Apeigų,

S 16.2.

švenčių

scenarijų

kūrimas

ir

jų 60 val.

realizavimas.
Netradicinių priemonių taikymas šeimos šventėse ir 60 val.

S 16.3.

apeigose.
Bendrieji

moduliai

yra

privalomi

visiems

pagal

programą

besimokantiems

mokytojams/dėstytojams. Specialieji moduliai yra mokytojo/dėstytojo pasirenkami. Siekdamas
gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą mokytojas/dėstytojas turi baigti mokymą pagal visus
bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį.

8. Mokymo turinys
Bendrieji moduliai

Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas
B.16.1. Apeigų ir švenčių organizavimas.

Modulio paskirtis
Supažindinti su apeigų ir švenčių organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo elemento

Mokymo turinys

eil. Nr. ir

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir

Mokym

medžiaga

jos aprašas

o
trukmė,

pavadinimas

val.
1. Apeigų ir

VšĮ Lietuvos

Įmonės interneto

VšĮ Lietuvos

švenčių

nacionaliniame radijuje

svetainė:

nacionalinis

technologinio

ir televizijoje darbo

www.lrt.lt

radijas ir

proceso

organizavimas ir

Įmonės

televizija,

organizavimas

vykdymas, naudojami

informacinė

filmavimo

VšĮ Lietuvos

technologiniai

reklaminė

studijos, I ir II
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nacionaliniame

standartai ir technika,

medžiaga.

korpusai.

radijuje ir

paslaugų asortimentas,

Saugaus darbo

Adresas:

televizijoje.

rinkodara, darbuotojų

instrukcijos.

S.Konarskio g.

sauga ir sveikata.

49, LT-03123,
Vilnius.

Mokymo metodai:
pažintinis vizitas,
pokalbis su atsakingais
įmonės darbuotojais.
2. Apeigų ir

VšĮ „Pirmoji kava"

Įmonės interneto

VšĮ „Pirmoji

švenčių

naudojami

svetainė:

kava“

technologinio

technologiniai

www.jmr.lt

administracinės

proceso

standartai, paslaugų

Įmonės

ir gamybinės

organizavimas

asortimentas, rinkodara,

informacinė

patalpos.

VšĮ „Pirmoji

darbo organizavimas,

reklaminė

Adresas:

kava“.

užsakymų vykdymas,

medžiaga –

Vileišio g. 18,

darbuotojų adaptacija ir

reklaminis

II korpusas, LT-

motyvacija, įmonės

bukletas.

10306, Vilnius.

Reikalavimai

Vilniaus paslaugų
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plėtros kryptys,
perspektyva.

Mokymo metodai:
pažintinis vizitas,
pokalbis su atsakingais
įmonės darbuotojais.
3. Mokytojo

Ataskaitos apie apeigų

ataskaita.

ir švenčių organizavimo ataskaitai ir

verslo darbuotojų

paslaugų ir

ataskaitos

profesinio

technologinio proceso

vertinimo kriterijai.

rengimo centras,

organizavimą mokytojo

404 klasė.

aplankytose įmonėse.

Adresas:

2

Didlaukio g. 84,
Mokymo metodas:

LT-08303,

savarankiškas darbas.

Vilnius.
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Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
1. Jogaila Morkūnas, VšĮ „Pirmoji kava“ kūrybos vadovas, savininkas.
2. Julija Kačkutė, VšĮ „Pirmoji kava“ direktorė.
3. Inga Naruševičiūtė, VšĮ „Pirmoji kava“ vyr. projektų vadovė.
4. Aistė Stakėnienė, VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos administravimo ir veiklos
vystymo departamento Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė.

Modulio kodas ir pavadinimas
B 16.2. Apeigų ir švenčių organizavimo technologijų naujovės ir plėtros tendencijos.

Modulio paskirtis
Supažindinti su apeigų ir švenčių organizavimo technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis
Lietuvoje ir užsienyje.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

elemento eil. Nr.

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir

Mokymo

medžiaga

jos aprašas

trukmė,

ir pavadinimas

val.

1. Apeigų ir

Paskaita „Apeigų ir

Paskaitos konspektas

VšĮ „Pirmoji

švenčių

švenčių organizavimo

„Apeigų ir švenčių

kava“

organizavimo

naujovės Lietuvoje ir

organizavimo

administracinės

naujovių

užsienyje“.

naujovės Lietuvoje ir

ir gamybinės

apžvalga.

Pagoniškos vestuvės.

užsienyje“.

patalpos.

Apeigų ir švenčių

Lietuvos ir užsienio

Adresas:

organizavimas

renginių.

Vileišio g. 18, II

netradicinėje aplinkoje

organizatorių

korpusas, LT-

(gamtoje, prie jūros,

interneto svetainės:

10306, Vilnius.

jūroje, laive,

www.adk.lt,

traukinyje, oro

www.gerapramoga.lt,

VšĮ Lietuvos

balione).

www.renginiaijums.lt

nacionalinis

Apipavidalinimo,

www.jlpevents.co.uk,

radijas ir

turinio, aprangos ir

www.toddevents.com

televizija,

muzikos atlikėjų

www.lrt.lt

filmavimo

mados tendencijos.

Renginių

studijos, I ir II
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6

Apeigų ir švenčių

apipavidalinimo

korpusai.

apipavidalinimo

techninės įrangos

Adresas:

(vizualinio ir garsinio)

nuotraukos, schemos.

S. Konarskio g.

techninės ir

49, LT-03123,

programinės įrangos

Vilnius.

naujovės (LED šviesos
efektai, prožektoriai su
šviesos diodais,
užliejamos šviesos
prožektoriai, bevieliai
mikrofonai rankoje,
bevieliai prisegami
mikrofonai,
impregnuoti
garsiakalbiai lauko
sąlygomis, nešiojamos

.

garso kolonėlės su
USB/SD jungtimi, 2-jų
juostų aktyvinė garso
kolonėlė, PRO CS 6
vaizdo apdorojimo
programa, Adobe
Audition - garso
redagavimo programa,
Adobe After Effects —
programa, naudojama
animacijai ir efektų
sukūrimui.
Mokymo metodai:
paskaita,
demonstravimas,
diskusija.
2. Apeigų ir

Apeigų ir švenčių

Paskaitos konspektas

VšĮ „Pirmoji

4
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švenčių

organizavimo pasiūlos

„Apeigų ir švenčių

kava“

organizavimo

ir paklausos statistiniai

organizavimo

administracinės

paslaugų plėtra.

rodikliai, rinkos plėtros paslaugų plėtra“.

ir gamybinės

tendencijos, švenčių

Foto apžvalgos

patalpos.

įvairovė Lietuvoje

populiariuose

Adresas:

užsienio šalyse

žurnaluose

Vileišio g. 18, II

(įmonių šventės,

„Žmonės“, „Stilius“,

korpusas, LT-

produktų pristatymai,

interneto svetainės:

10306, Vilnius.

klientų pritraukimo

www.delfi.lt

renginiai, šventės

www.lrytas.lt

darbuotojams,

www.klubas.lt/

prekybos vietų

www.balsas.lt

atidarymai, asmeninės
šventės, įkurtuvės).
Švenčių poreikis ir
kaita kintant
ekonominei situacijai
Lietuvoje.
Privačių ir asmeninių
švenčių, jubiliejų,
vestuvių organizavimo
ypatumai užsienyje.

Mokymo metodai:
paskaita, diskusija,
euristinis pokalbis.
Rengiamas mokytojų

projektas

projektas apie mokymų projektui ir projekto

verslo darbuotojų

,,Įgytų žinių

metu įgytų žinių apie

profesinio

pritaikymas

apeigų ir švenčių

rengimo centras,

profesinio

organizavimo naujovių

404 klasė.

rengimo procese“. plėtros tendencijas

Reikalavimai

Vilniaus paslaugų

3. Mokytojo

vertinimo kriterijai.
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Adresas:

pritaikymą profesinio

Didlaukio g. 84,

rengimo procese.

LT-08303,
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Vilnius.
Mokymo metodas:
savarankiškas darbas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
1. Jogaila Morkūnas, VšĮ „Pirmoji kava“ kūrybos vadovas, savininkas.
2. Julija Kačkutė, VšĮ „Pirmoji kava“ įmonės direktorė.
3. Inga Naruševičiūtė, VšĮ „Pirmoji kava“ vyr. projektų vadovė.
4. Ramojus Skirsgilas, Televizijos programų direkcijos Laidų gamybos skyriaus Garso režisierių
grupės garso režisierius.
5. Miroslavas Stankevičius, Televizijos programų direkcijos Laidų gamybos skyriaus Vaizdo
montažo režisierių grupės vaizdo montažo režisierius.
6. Jonas Gurskas, Televizijos programų direkcijos Laidų gamybos skyriaus TV operatorių grupės
TV operatorius, tiesiogiai atsakingas už apšvietimą.

Specialieji moduliai

Modulio kodas ir pavadinimas
S 16.1. Garso, vaizdo ir šviesos techninės bei programinės įrangos, naudojamos apipavidalinant
renginius, valdymas.

Modulio paskirtis
Tobulinti garso, vaizdo ir šviesos techninės bei programinės įrangos, naudojamos apipavidalinant
renginius, valdymo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo elemento

Mokymo turinys

eil. Nr. ir

Mokymui skirta

Mokymo vieta

Mokymo

medžiaga

ir jos aprašas

trukmė

pavadinimas

val.

1. Garso

Garso techninės

Darbuotojų saugos ir

VšĮ Lietuvos

techninės įrangos

įrangos praktinis

sveikatos

nacionalinis

parengimas ir

paruošimas.

instrukcijos kopija.

radijas ir

išdėstymas.

Supažindinama su

Garso režisieriaus

televizija,

garso techninės

pareiginė

garso
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įrangos saugos darbo

instrukcijos kopija.

techninės

instrukcija.

Garso įrangos

įrangos

Mokoma dirbti su

išdėstymo schemos.

operatorių

šiuolaikine garso

Mikrofonų

darbo vietos.

technine įranga:

konstrukcinės

Filmavimo

mikrofonų ir garso

schemos ir

studijos, I ir II

kolonėlių išdėstymo

kryptingumo

korpusai.

patalpose ir lauke

diagramos.

Adresas:

technologijos.

Garso pulto bendroji

S. Konarskio

Garso įrangos

schema.

g. 49,

komutavimas.

LRT turimų

LT-03123,

skirtingų tipų

Vilnius.

Mokymo metodai:

mikrofonų, garso

instruktavimas,

pultų, garso

praktinis mokymas.

kolonėlių naudojimo
instrukcijos.

2. Garso

Mokoma garso

Scenos akustinių

VšĮ Lietuvos

techninės bei

įrangos parengimo

savybių schemos.

nacionalinis

programinės

technologijų:

Atviros erdvės garso

radijas ir

įrangos

garso formavimo ir

ir akustinių efektų

televizija,

valdymas.

atkūrimo įvairiose

valdymo schemos.

filmavimo

scenose, mikrofonų

ConcertMate,

studijos, I ir II

valdymo patalpose ir

Soudplant,

korpusai,

lauke, muzikinių

Foobar2000 ir kitos

garso

kūrinių montažo.

taikomosios

techninės

Garso trakto techninės

programinės įrangos

įrangos

įrangos sąrašo

vartotojo žinyno

operatorių

rengimas.

santraukos.

darbo vietos.

Mokytojų paruošto

Adresas:

Mokymo metodai:

renginio scenarijaus

S. Konarskio

instruktavimas,

analizė.

g. 49,

praktinis mokymas.

D.Vaitkienės

LT-03123,

„Muzikos teorijos

Vilnius.

18

pagrindai"( 2002)

10

knygos ištraukos
kopija (11, 29 psl.).
3. Vaizdo

Supažindinama su

Darbuotojų saugos ir

VšĮ Lietuvos

techninės įrangos

vaizdo techninės

sveikatos

nacionalinis

parengimas.

įrangos saugaus darbo

instrukcijos kopija.

radijas ir

instrukcija, vizualine

Vaizdo režisieriaus

televizija,

įranga.

pareiginė

filmavimo

Mokoma parengti

instrukcijos kopija.

studijos, I ir II

vizualinę įrangą:

Vaizdo įrangos

korpusai.

įrangos komutavimas.

instrukcijos ir

Adresas:

išdėstymo bei

S. Konarskio

jungimo schemos.

g. 49,

Mokymo metodai:
instruktavimas,

LT-03123,

diskusija, praktinis

Vilnius.
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mokymas.
4. Vaizdo

Mokoma parengti

Vaizdo montavimo

VšĮ Lietuvos

technikos ir

vizualinius efektus:

programinės įrangos

nacionalinis

programinės

titrus, antrojo plano

valdymo schemos.

radijas ir

įrangos

vizualizacijų

Programinė įranga:

televizija,

valdymas.

montažas.

Adobe Premiere

filmavimo

Praktinis mokymas su

Cs6;

studijos, I ir II

vaizdo montavimo

Adobe After effects

korpusai.

programine įranga:

Cs6.

Adresas:

video vizualizacijų

Vaizdo apdorojimo

S. Konarskio

kūrimas, filmuoto

programinės įrangos

g. 49, LT-

vaizdo apdorojimas.

paketo Adobe

03123

Creative Suíte 6

Vilnius.

Mokymo metodai:

(CS 6) vartotojo

instruktavimas,

gidas.
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proceso stebėjimas,
praktinis mokymas.
5. Šviesos

Supažindinama su

Darbuotojų saugos ir

VšĮ Lietuvos

techninės įrangos

apšvietimo technine

sveikatos

nacionalinis

išdėstymas.

įranga (šviesos

instrukcijos kopija.

radijas ir

12

11

šaltiniai, stovai,

Apšvietimo

televizija,

apšvietimo pultai).

technikos valdymo

filmavimo

Mokoma išdėstyti.

schemos ir

studijos, I ir II

skirtingos spalvinės

instrukcijos.

korpusai.

temperatūros šviesos

Šviesos šaltinių,

Adresas:

šaltinius.

stovų konstrukcijų

S. Konarskio

nuotraukos.

g. 49,

Mokymo metodai:

LT-03123

instruktavimas,

Vilnius.

praktinis mokymas.
6. Šviesos

Šviesos šaltinių

Šviesos šaltinių

VšĮ Lietuvos

techninės įrangos

valdymas: efektyvių

prospektai.

nacionalinis

valdymas.

šviestuvų , šviesos

Šviesos techninės

radijas ir

filtrų parinkimas ir

įrangos valdymo

televizija,

pritaikymas,

schemos ir

filmavimo

apšvietimo kokybės ir

instrukcijos

studijos, I ir II

galimybių nustatymas, Renginių vaizdo

korpusai.

apšvietimo sistemų

Adresas:

įrašai.

naujausios

S. Konarskio

technologijos.

g. 49,

Kompensacinių filtrų

LT-03123,

panaudojimas.

Vilnius.
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Mokymo metodai:
instruktavimas,
proceso stebėjimas,
praktinis mokymas.
7. Savarankiška

Pademonstruoti

Užduoties variantų

VšĮ Lietuvos

užduotis.

gebėjimus:

aprašymai ir

nacionalinis

išdėstyti apšvietimą,

vertinimo kriterijai.

radijas ir

parinkti specialiuosius

televizija,

šviesos efektus,

filmavimo

nustatyti ir pritaikyti

studijos, I ir II

mizanscenų taškus,

korpusai.

6

12

išdėstyti mikrofonus

Adresas:

teisingai parenkant

S. Konarskio

mikrofonų kryptį

g. 49,

garso šaltinių

LT-03123,

atžvilgiu.

Vilnius.

Mokymo metodas:
savarankiškas darbas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
1. Ramojus Skirsgilas, Televizijos programų direkcijos Laidų gamybos skyriaus Garso režisierių
grupės garso režisierius.
2. Miroslavas Stankevičius, Televizijos programų direkcijos Laidų gamybos skyriaus Vaizdo
montažo režisierių grupės vaizdo montažo režisierius.
3. Jonas Gurskas, Televizijos programų direkcijos Laidų gamybos skyriaus TV operatorių grupės
TV operatorius, tiesiogiai atsakingas už apšvietimą.

Modulio kodas ir pavadinimas
S 16.2. Apeigų, švenčių scenarijų kūrimas ir jų realizavimas.

Modulio paskirtis
Tobulinti apeigų, švenčių scenarijų kūrimo ir jų realizavimo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo elemento

Mokymo turinys

eil. Nr. ir

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir

Mokymo

medžiaga

jos aprašas

trukmė

pavadinimas

val.

1. Renginių ir

Renginių ir švenčių

Švenčių idėjų

VšĮ „Pirmoji

švenčių scenarijų

idėjų generavimo

aprašai,

kava“

kūrimo ir

modeliai – praktinė

įvairių temų aprašai.

administracinės ir

realizavimo

„Brainstorm“ tipo

Renginių programos,

gamybinės

technologijos.

užduotis.

scenarijų pavyzdžiai.

patalpos.

Temų ir koncepcijų

PowerProint

Adresas:

aprašymas.

prezentacijos. K.

Vileišio g. 18,

6

13

Atlikėjų bei vedėjų

Meginytės knyga

II korpusas,

parinkimas programai.

„Tavo

Vilnius,

Renginių scenarijaus

nepamirštamos

LT-10306.

kūrimas ir

šventės“.

realizavimas.
Švenčių programos
sudarymas ir analizė,
Tikslus programos
elementų laiko
suplanavimas.

Mokymo metodai:
instruktavimas,
diskusija, praktinis
mokymas.
2. Apeigų ir

Šventės kainodaros

Renginių sąmatos,

VšĮ „Pirmoji

švenčių sąmatos

pagrindai, sąmatų tipai:

sutarties pavyzdžiai.

kava“

sudarymo

organizatoriaus darbo

Interneto puslapis:

administracinės ir

technologijos.

laiko bei paslaugų

www.eb.lt

gamybinės

įkainojimas, sąmatos

Žurnalas

patalpos, II

sudarymas.

„Banketinių

korpusas.

Sutarčių pasirašymas

patiekalų kolekcija“.

Adresas:

su atlikėjais, sutarčių

Vileišio g. 18,

tipai: atsiskaitymo su

Vilnius,

atlikėjais būdai –

LT-10306.

6

autorinės sutartys,
individualios veiklos
pažymos.
Atlikėjų bei vedėjų
kontaktų paieška bei
paslaugų užsakymas.
Maisto ir gėrimų
parinkimas, kiekio
paskaičiavimas.
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Mokymo metodai:
instruktavimas,
praktinis mokymas.
3. Kvietimų į

Pakvietimų idėjos

Pakvietimų

VšĮ „Pirmoji

šventes

sukūrimo technologija,

pavyzdžiai –

kava“

parengimo

kvietimų spauda,

spaudos darbų bei

administracinės ir

technologijos.

popieriaus ir vokų

maketų pavyzdžiai.

gamybinės

parinkimo

Popieriaus

patalpos, II

technologija, svečių

pavyzdžiai.

korpusas.

sąrašų sudarymo

Adresas:

technologija, kvietimų

Vileišio g. 18,

paruošimo siuntimui

Vilnius,

technologija.

LT-10306.

6

Mokymo metodai:
instruktavimas,
praktinis mokymas.
4. Renginių vietų

Renginio vietų

Renginių vietų

VšĮ „Pirmoji

parengimo

parinkimo Vilniuje ir

katalogas „Meet in

kava“

technologija.

kituose miestuose

Vilnius“.

administracinės ir

technologija.

Internetiniai vietų

gamybinės

Šventės scenarijus

renginiams katalogai

patalpos, II

konkrečiai vietai

www.meniu.lt

korpusas.

parengimo

www.atostogoskaim

Adresas:

technologija.

e.lt

Vileišio g. 18,

Svečių logistika,

Vietovių planai.

LT-10306,

atvykimo į renginio

6

Vilnius.

vietą bei išvykimo,
parkavimo specifika,
galimų problemų
apžvalga ir sprendimo
būdai.
Užduotis - konkretaus
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renginio vietos plano
sudarymas.

Mokymo metodai:
instruktavimas,
praktinis mokymas.
5. Scenarijaus

Scenarijaus sudarymo

Scenarijų pavyzdžiai

VšĮ Lietuvos

paruošimo

technologijos:

garso režisieriui,

nacionalinis

technologijos

scenarijaus plano

vaizdo apdorojimo

radijas ir

vaizdo, garso ir

derinimas su užsakovu,

technikui,

televizija,

apšvietimo

scenarijaus paruošimas

apšvietėjui.

administracijos

kūrybinėms

garso režisieriui,

Scenarijaus

korpusas,

grupėms.

scenarijaus paruošimas

sudarymo schema.

prodiuserių

apšvietėjui, scenarijaus

posėdžių salė.

paruošimas vaizdo

Adresas:

apdorojimo technikui.

S. Konarskio g.
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49, LT-03123,
Mokymo metodas:

Vilnius.

instruktavimas,
praktinis mokymas.
6. Scenarijų

Scenarijų realizavimas

Renginio su

VšĮ Lietuvos

realizavimas

taikant efektinę šviesą.

vizualiniais efektais

nacionalinis

taikant

Scenarijų realizavimas

filmuotos medžiagos

radijas ir

naujausias

darbui su pirotechnika.

vaizdo įrašas.

televizija,

vizualinių efektų

Praktinis vaizdo

Pirotechnikos

filmavimo

įrangos

medžiagos parinkimas

pavyzdžių

studijos, I ir II

technologijas.

konkrečiam renginiui.

internetinė svetainė:

korpusai.

www.blikas.lt

Adresas:

Mokymo metodai:

Scenarijų

S. Konarskio g.

instruktavimas,

pavyzdžiai.

49, LT-03123,

praktinis mokymas.

6

Vilnius.

7. Scenarijų

Scenarijų realizavimas

Vaizdo projektoriaus

VšĮ Lietuvos

realizavimas

taikant naujausią video

naudojimo schema ir

nacionalinis

taikant

projektorių įrangą.

instrukcija.

radijas ir

6
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naujausias video

Praktinis vaizdo

Renginio su vaizdo

televizija,

projektorių

medžiagos parinkimas

projekcija filmuotos

filmavimo

įrangos

konkrečiam renginiui.

medžiagos vaizdo

studijos, I ir II

įrašas.

korpusai.

Mokymo metodai:

Scenarijų

Adresas:

instruktavimas,

pavyzdžiai.

S. Konarskio g.

technologijas.

praktinis mokymas.

49, LT-03123
Vilnius.

8. Savarankiška

Nustatyti konkrečios

Užduoties variantų

Vilniaus paslaugų

užduotis.

šventės specifiką,

aprašymai ir

verslo darbuotojų

vietą, auditoriją,

vertinimo kriterijai.

profesinio rengimo

parinkti ir pritaikyti

centras, 404 klasė.

pakvietimus į šventę.

Adresas:

Sudaryti konkrečios

Didlaukio g. 84,

šventės detalųjį

LT-08303,

scenarijų vaizdo, garso

Vilnius.

6

ir apšvietimo
kūrybinėms grupėms
pagal naujausias
sudarymo technologijas
(Excel programa).
Sudaryti šventės
sąmatą (Excel
programa).
Atlikimo kokybės
įvertinimas.
Mokymo metodas:
savarankiškas darbas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
1. Jogaila Morkūnas, VšĮ „Pirmoji kava“ kūrybos vadovas, savininkas.
2. Julija Kačkutė, VšĮ „Pirmoji kava“ direktorė.
3. Inga Naruševičiūtė, VšĮ „Pirmoji kava“ vyr. projektų vadovė.
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4. Asta Einikytė, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ programų direkcijos
prodiuserių skyriaus vyriausiasis režisierius.

Modulio kodas ir pavadinimas
S 16.3. Netradicinių priemonių taikymas šeimos šventėse ir apeigose

Modulio paskirtis
Tobulinti netradicinių priemonių šeimos šventėse ir apeigose taikymo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo elemento

Mokymo turinys

eil. Nr. ir

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir

Mokymo

medžiaga

jos aprašas

trukmė

pavadinimas

val.

1. Netradicinių

Netradicinių kvietimų

Kvietimų

VšĮ „Pirmoji

kvietimų

į šeimos šventes

pavyzdžių

kava“

parengimo

parengimo

katalogai, aprangos

administracinės

technologijos

technologijos:

kodų aprašai,

ir gamybinės

elektroniniai,

nuotraukos iš

patalpos, II

virtualūs, mobilūs

renginių su

korpusas.

kvietimai, užšifruoti

atitinkamu

Adresas:

kvietimai,

aprangos kodu.

Vileišio g. 18,

nestandartinių

LT-10306,

matmenų kvietimai,

Vilnius.

6

kvietimai ant
netradicinių paviršių.
Kvietimų spaudos
technologinės
naujovės. Aprangos
kodų žymėjimas
kvietimuose. Šventės
temos,
apipavidalinimo ir
aprangos kodo
derinimas.
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Užduotis sukurti netradicinį
kvietimą į šventę
nurodant tinkamą
aprangos kodą.
Mokymo metodai:
instruktavimas,
praktinis mokymas.
2. Apeigų ir

Šeimos šventės

Nuotraukos iš

VšĮ „Pirmoji

švenčių

apipavidalinimo

renginių, interneto

kava“

apipavidalinimo

(vizualinio ir garsinio)

svetainės:

administracinės

technologijos.

naujausios

www.toddevents.co ir gamybinės

technologijos:

m

scenografija,

www.laeventdesign korpusas.

netradicinė puošyba.

.com

Adresas:

Praktinė užduotis:

www.myevent

Vileišio g. 18,

Priderinti

design.com

LT-10306,

scenografiją

12

patalpos, II

Vilnius.

konkrečiai šventei,
suformuluoti raštu
užduotį scenografui.
Mokymo metodai:
instruktavimas,
diskusija, praktinis
mokymas.
3. Netradicinis

Naujovės ir

Nuotraukos iš

VšĮ „Pirmoji

maisto ir gėrimų

netradiciniai

renginių.

kava“

pateikimas šeimos

pateikimo būdai:

Renginių meniu

administracinės

šventėse.

netradicinis gėrimų

pavyzdžiai.

ir gamybinės

pateikimas,

Paskaitos

patalpos, II

netradicinis desertų

konspektas.

korpusas.

pateikimas,

6

Adresas:

19

alternatyvos

Vileišio g. 18,

tradiciniam tortui.

LT-10306,

Netradicinis stalų

Vilnius.

dekoravimas.
Maisto pateikimas
netradicinėse vietose.
Mokymo metodai:
instruktavimas,
diskusija, praktinis
mokymas.
4. Netradicinių

Netradicinių

Nuotraukos iš

VšĮ „Pirmoji

transporto

transporto priemonių

renginių,

kava“

priemonių

(oro, sausumos,

interneto svetainės:

administracinės

naudojimas

vandens) naudojimas

www.sveskime.lt

ir gamybinės

apeigose ir

šeimos šventėse.

www.mariulaivai.lt

patalpos, II

šventėse.

Netradiciniai būdai

www.rent-auto.lt

korpusas.

vykti į šventę.

www.aerobatic.lt

Adresas:

Švenčių

Vileišio g. 18,

organizavimas kelyje

LT-10306,

(traukinyje, laive, ore

Vilnius.

6

ir pan.)
Užduotis sugalvoti ir aprašyti
šventės kelyje idėją.
Mokymo metodai:
instruktavimas,
praktinis mokymas.
5. Netradicinės

Netradicinės erdvės ir

Nuotraukos iš

VšĮ „Pirmoji

šeimos šventės ir

būdai sukurti

renginių, vaizdo

kava“

jų temos.

„kitokios erdvės“

medžiaga, švenčių

administracinės

pojūtį.

scenarijai,

ir gamybinės

Šventės

internetiniai

patalpos, II

6

20

organizavimas

puslapiai:

korpusas.

ne Lietuvoje.

worldweddingtradit Adresas:

Kitataučių tradicijų

ions.com,

Vileišio g. 18,

integravimas lietuvių

Žurnalas „Vestuvės

LT-10306

tautinėse apeigose ir

2012 pavasaris“.

Vilnius.

šventėse: skirtingų
tautybių porų vestuvių
organizavimas,
mišrių šeimų vaikų
krikštynų
organizavimas,
kitataučių jubiliejų
organizavimas
Lietuvoje.
Užduotis mišrios poros
vestuvių apeigos
aprašymas.

Mokymo metodai:
diskusija,
demonstravimas,
praktinis mokymas.
6. Netradicinių

Žaidimai, pramogos,

Švenčių, vestuvių,

VšĮ „Pirmoji

žaidimų, pramogų

atrakcijos jų

krikštynų, jubiliejų

kava“

ir atrakcijų

paruošimas ir

scenarijai, aprašai.

administracinės

taikymas šeimos

organizavimas –

ir gamybinės

šventėse.

naujovių ir tradicijų

patalpos, II

derinimas.

korpusas.

Užduotis -

Adresas:

konkretaus žaidimo

Vileišio g. 18,

išbandymas

LT-10306,

praktiškai.

Vilnius.

6
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Mokymo metodai:
diskusija,
demonstravimas,
praktinis mokymas.
7. Padėkų ir

Dovanų ir padėkų

Dovanų katalogai:

VšĮ „Pirmoji

dovanų įteikimo

šeimos šventėse

„Mama Reklama

kava“

svečiams šeimos

parengimas,

2012“, „Rimilė“,

administracinės

šventėse

apipavidalinimas,

„Stampline“,

ir gamybinės

technologijos.

dovanų įteikimo

„Represent“.

patalpos, II

ceremonijos – jų

Padėkų pavyzdžiai,

korpusas.

tradicijos ir naujovės.

teksto pavyzdžiai.

Adresas:

Užduotis - padėkos

Vileišio g. 18,

teksto pritaikymas

LT-10306,

konkrečiai šeimos

Vilnius.

6

šventei.

Mokymo metodai:
diskusija, praktinis
mokymas.
8. Savarankiška

Pademonstruoti

Užduoties variantų

Vilniaus paslaugų

užduotis.

gebėjimus: suformuoti

aprašymai ir

verslo darbuotojų

netradicinio renginio

vertinimo kriterijai.

profesinio

detalų pasiūlymą

rengimo centras,

Power Point

404 klasė.

programa.

Adresas:

Mokymo metodas:

Didlaukio g. 84,

savarankiškas

LT-08303,

darbas.

Vilnius.

12

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
1. Jogaila Morkūnas, VšĮ „Pirmoji kava“ kūrybos vadovas, savininkas.
2. Julija Kačkutė, VšĮ „Pirmoji kava“ direktorė.
3. Inga Naruševičiūtė, VšĮ „Pirmoji kava“ vyr. projektų vadovė.
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PROFESIJOS MOKYTOJŲ APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZAVIMO
TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS RENGIMUI
NAUDOTA LITERATŪRA
1. Bankauskienė N., Augustienė A., Čiučiulkienė N. (2008). Patarimai rengiantiems mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų,
pagalbos

mokiniui

specialistų

kvalifikacijos

tobulinimo

programas.

Mokytojų

kompetencijos centras.
2. Laužackas R., Dienys V. (2004). Profesijos mokytojų strateginių kompetencijų nustatymo ir
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