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VŠĮ INOVACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMO INSTITUTAS 
 Visorių g. 8, Vilnius, tel. +370 687 96175, el. paštas: ikui.info@gmail.com, 

http://www.ikui.lt 

 

DEKORATYVINIO APŽELDINIMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

1. Programos pavadinimas, lygis 

Dekoratyvinio apželdinimo technologinių kompetencijų mokymo programa, institucinis lygis 

2. Programos autorius, vardas, pavardė, institucija, mokslinis laipsnis, kvalifikacinė kategorija, 

kontaktinis telefonas, el. paštas) 

Dr. Kęstutis Malinauskas, dr. Kęstučio Malinausko medelyno savininkas, + 370 652 55447, el. p.  

malinauskas@sodasodinu.lt  

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Dekoratyvinio apželdinimo technologinių kompetencijų mokymo programa parengta vykdant 

projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų 

tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0014.  

Lietuvoje dekoratyvinio apželdinimo specialistų konsultacijos bei paslaugos reikalingos ne tik 

įmonėms, bet ir paprastiems miesto ar kaimo gyventojams. Šioje srityje nuolat ieškoma specialistų, 

kurie gerai išmano savo specialybę, žino naujausias mados tendencijas, naujausias technologijas bei 

geba jas taikyti. Reiklūs klientai nori įdomių sprendimų, naujų technologijų. Dekoratyvinis 

apželdinimas labai paklausi specialybė, todėl profesijos mokytojams reikia neatsilikti nuo greitai 

besikeičiančių technologijų, mados bei inovacijų nuolat keliant kvalifikaciją.  

Programos tikslas – patobulinti profesijos mokytojų dekoratyvinio apželdinimo technologines 

kompetencijas. 

Dekoratyvinio apželdinimo technologinių kompetencijų mokymo programa susideda iš keturių 

specialiųjų modulių: 

 - Mažosios architektūros elementai želdynuose; 

- Vandens baseinų įrengimo technologijos; Apšvietimo, laistymo sistemų įrengimas lauko 

želdynuose; 

- Grafinio dizaino panaudojimas (3D grafikos taikymas); 

- Stogų apželdinimas; Žaliųjų sienų įrengimas; Dekoratyvinis augalų formavimas;                        

mailto:ikui.info@gmail.com
http://www.ikui.lt/


 2 

Augalų komponavimas; Automatinės laistymo – tręšimo sistemos interjere. 

Bendra programos trukmė 80 valandų.  

Programos tikslinė grupė – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai, rengiantys 

specialistus apželdinimo įmonėms, medelynams, želdynų projektavimo ir įrengimo įmonėms. 

Programos įgyvendinimui bus naudojami šie mokymo metodai: paskaita, diskusija, prezentacijų 

pateikimas, praktinis darbas, pažintinis vizitas, darbas komandoje, savarankiškas užduočių 

atlikimas. 

4. Programos tikslas 

Įgyti profesijos mokytojams dekoratyvinio apželdinimo technologines kompetencijas 

5. Programos uždaviniai  

5.1 Įgyti kompetencijų apie mažosios architektūros elementus želdynuose. 

5.2 Įgyti kompetencijų vandens baseinų įrengimo technologijų srityje. 

5.3 Įgyti kompetencijų apšvietimo, laistymo sistemų įrengimo lauko želdynuose, srityje. 

5.4 Įgyti technologines kompetencijas dirbant su įvairiomis grafinio dizaino programomis. 

5.5 Įgyti kompetencijų stogų apželdinimo, žaliųjų sienų įrengimo srityse. 

5.6 Įgyti kompetencijų dekoratyvinio augalų formavimo, augalų komponavimo srityse. 

5.7 Įgyti kompetencijų įrengiant automatines laistymo – tręšimo sistemas interjere. 

6. Programos turinys (temos, valandos) 

Eil. 

Nr. 

Temos Auditorinių 

valandų 

skaičius 

Praktinio 

darbo 

valandų 

skaičius 

Iš viso 

1. Mažosios architektūros elementai 

želdynuose; 

2 0 2 

2. Vandens baseinų įrengimo technologijos; 

Apšvietimo, laistymo sistemų įrengimas 

lauko želdynuose; 

10 15 25 

3. Grafinio dizaino panaudojimas (3D grafikos 

taikymas); 

3 10 13 

4. Stogų apželdinimas; Žaliųjų sienų įrengimas; 

Dekoratyvinis augalų formavimas; Augalų 

komponavimas; Automatinės laistymo – 

tręšimo sistemos interjere. 

15 25 40 

Iš viso: 30 50 80 
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7. Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgys programą baigęs asmuo, mokymo/si 

metodai, atsiskaitymo formos,  įgytos (-ų) kompetencijos (-ų) vertinimo būdai 

Tobulins dekoratyvinio apželdinimo technologines kompetencijas 

Kompetencijų 

sritis 
Kompetencijos 

Mokymo 

modelis 

(mokymo/si 

metodai, 

būdai) 

Dalyvio 

atsiskaitymo 

forma, įgytų 

kompetencijų 

įvertinimo 

būdai 

Žinių ir 

supratimo 

įgijimas 

(teorinė dalis) 

Tikėtina, kad profesijos mokytojai baigę 

programą, žinos ir supras:  

-Apie mažosios architektūros elementus 

želdynuose; 

-Vandens baseinų įrengimo technologijas; 

Apšvietimo, laistymo sistemų įrengimą lauko 

želdynuose;  

-Apie grafinio dizaino panaudojimo 

galimybes (3D grafikos taikymas);  

-Apie stogų apželdinimo, žaliųjų sienų 

įrengimą;  

-Apie dekoratyvinį augalų formavimą, augalų 

komponavimą;  

-Apie automatinių laistymo – tręšimo sistemų 

technologijas interjere. 

Paskaita, 

grupinis 

darbas, 

diskusijos, 

pavyzdžių 

analizė. 

Diskusijos  

Gebėjimų 

įgijimas 

(praktinė 

dalis) 

Tikėtina, kad profesijos mokytojai baigę 

programą ir atlikę praktines užduotis geriau 

mokės ir gebės: 

-Tinkamai parinkti ir panaudoti mažosios 

architektūros elementus želdynuose; 

-Įrengti vandens baseinus ir kitus vandens 

elementus želdynuose (fontanus ir kt.); 

-Įrengti lauko apšvietimo ir laistymo sistemą 

želdynuose; 

-Mokės naudotis grafinio dizaino 

programomis (AutoCAD, RELUX, 

Sketchup); 

-Atlikti stogų apželdinimą, įrengti žaliąsias 

Praktinis 

darbas; 

Pažintinis 

vizitas; 

Diskusija; 

savarankiškas 

darbas. 

Individualių 

savarankiškų 

darbų 

pristatymas; 

Darbų 

aptarimas. 
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sienas, formuoti ir komponuoti 

dekoratyvinius augalus; 

-Įrengti dekoratyvinių augalų laistymo, 

tręšimo sistemas interjere. 

Nuostatų 

įgijimas 

(vertybinių, 

etinių-

profesinių 

nuostatų 

teikimas ir 

įgijimas) 

Tikėtina, kad profesijos mokytojai baigę 

programą ir atlikę praktines užduotis įgis 

nuostatas: 

-Naudoti įgytas kompetencijas savo ir 

mokinių asmeninėje ir profesinėje veikloje; 

-Įgis nuostatą plėtoti savarankišką mokymąsi; 

-Suvoks savitarpio pagalbos ir 

bendradarbiavimo naudą. 

Diskusija Diskusija, 

aptarimas. 

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Tema Mokomosios 

medžiagos pavadinimas 

Mokomosios 

medžiagos apimtis 

Techninės 

priemonės 

1. Mažosios architektūros 

elementai želdynuose 

Metodinė medžiaga 2-5 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės. 

2. Vandens baseinų įrengimo 

technologijos 

Skaidrės, informacinė 

reklaminė medžiaga 

www.okeana.lt 

Interneto svetainė Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 

3. Apšvietimo sistemų 

įrengimas lauko 

želdynuose 

Metodinė medžiaga, 

skaidrės 

4-10 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 

4. Laistymo sistemų 

įrengimas lauko 

želdynuose 

Skaidrės, informacinė 

reklaminė medžiaga 

www.maidina.lt 

Interneto svetainė Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 

5. Želdynų projektavimas su 

grafinio dizaino 

programomis (3D grafikos 

taikymas projektuojant 

želdynus); 

Metodinė medžiaga, 

informacinė – 

reklaminė medžiaga 

www.ideaspectrum.lt 

5-7 psl. 

Interneto svetainė 

Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 

6. Stogų apželdinimo, 

žaliųjų sienų įrengimo 

technologijos 

Metodinė medžiaga, 

skaidrės 

10 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 
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7. Dekoratyvinis augalų 

formavimas, augalų 

komponavimas  

Metodinė medžiaga, 

skaidrės, informaciniai 

filmukai. 

5-7 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 

8. Automatines laistymo – 

tręšimo sistemų įrengimas 

interjere. 

Metodinė medžiaga, 

skaidrės 

7-12 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės 

9. Programai  rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. Autodesk AutoCAD vartotojo vadovas. 

2. Brookes, John. Дизаин сада. Москва:БММ AO, 20007. 16 p. ISBN 5-88 353-195-4. 

3. Baronienė. V., ir kiti. Sodo knyga. Vilnius, 2011 

4. Brikelis C., Didžioji sodo enciklopedija. Vilnius, 2008  

5. Daujotaitė, Irena. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius:Technika, 1998. 7 p. 

6. Dzimidavičiūtė, Airida. Japoniško sodo idėja. Sodo spalvos, Vilnius, 2003/5 ISSN 1392-5849. 

7. Galvydis,:  J.Navys, E. V.; Šiaulienė I. Sodmenų išauginimas urbanizuotoms teritorijoms.  

     Šiauliai, 2007  

8. Kareiva R., Augalų dauginimas gyvašakėmis (2009 - 2010) 

9. Lietuvos pomologija. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla 

10. LR želdynų įstatymas. 2007m. birželio 28d. Nr.-1241 

11. Mshoy P., Sodininko vadovas. Vilnius 2009  

12. Navasaitis, Mindaugas. Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. Kaunas: Lututė, 200811..  

13. Realtime Landscaping Architect vartotojo vadovas.  

14. Relux vartotojo vadovas.  

15. Sinkevičius V., AutoCAD 2009 - 2010 pradmenys. Kaunas: „Smaltijos leidykla“ 2010. 

16. 3D kompiuterinė grafika: SketchUp  - Pamokos http://www.sketchup.lt/pamokos.php 

17. Vaidelienė, Janina: Vaidelys, Jonas. Sodybos tvarkymo ABC. Kaunas: Ūkininko patarėjo     

leidykla, 19999. 15 p.ISBN 9986-520-97-5. 

18. Žarnauskienė, Jūratė. Sodybos želdyno planavimas. Kaišiadorys;Printėja, 2013. 

 

10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos  

 (Pažymėti X) 

Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai   

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 

mokytojai 
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Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė  

Gamybos įmonių arba sektorinio praktinio mokymo centro 

atstovai 

X 

11. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 

 

12. Dalyviai:  

12.1. Dalyvių pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) 

turi turėti Programos dalyvis) 

Kompetencija(-os) Augalininkystės, agronomijos, dekoratyvinio apželdinimo 

kompetencijas turintys profesijos mokytojai.  

Praktinės veiklos patirtis Ne mažiau nei 1 m 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės  

 (Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    X 

Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)     

 

___________________________ 

 


