Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

VIDURINIO UGDYMO INŽINERINIŲ TECHNOLOGIJŲ BENDROSIOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS
Įgyvendinimo rekomendacijas parengė:
Inga Hokušienė, Marius Narvilas, Živilė Staškauskienė, Eglė Vaivadienė, dr. Birutė Žygaitienė

Turinys
Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijos ............................................................................. 2
Veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai ................................................................. 6
Skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos BP įgyvendinti. ........................................................... 9
Literatūros ir šaltinių sąrašas........................................................................................................... 9
Užduočių ar mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžiai. ................................ 9
11 klasė ............................................................................................................................................... 9
Inžinerijos projektas: inžinerinio produkto prototipo kūrimas ........................................................ 9
Inžinerinės sistemos (Namų elektros sistema) .............................................................................. 24
Inžinerinis projektas (Fontanas) .................................................................................................... 26
Tiltų pagrindinių konstrukcijų analizė........................................................................................... 28
Pagrindinės stiklo savybės ir jo panaudojimas .............................................................................. 31
12 klasė ............................................................................................................................................. 37
Robotika ir mechatronika (Išmaniuoju įrenginiu valdomas robotas) ............................................ 40
Inžinerijos projektas (Išmaniojo namo maketas) ........................................................................... 42

Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijos

Metodinių rekomendacijų paskirtis – padėti inžinerinių technologijų mokytojams įgyvendinti
Inžinerinių technologijų Bendrąją programą.
Viduriniame ugdyme mokiniams sudaromos galimybės rinktis inžinerines technologijas iš
privalomai pasirenkamų Gamtos mokslų ir technologijų dalykų grupės. Pasirinkęs inžinerinių
technologijų dalyką, mokinys 11 klasėje mokosi visų teminių sričių, o 12 klasėse (IV gimnazijos)
turi galimybę pasirinkti vieną jų.
11-12 klasėse mokiniai atlikdami įvairias užduotis, įgyvendindami individualius/grupinius
projektinius darbus tobulina kompetencijas 11 klasėje – visose inžinerinių technologijų programos
srityse, 12-oje klasėje – pasirinktoje teminėje srityje ir gali laikyti brandos egzaminą.
Inžinerinių technologijų programa apima temines sritis, pasižyminčias savita praktinio darbo
atlikimo technologija. Mokiniai renkasi jų interesus ir polinkius atitinkančią aktualią teminę sritį ir
atlieka projektinį darbą, kurį sudaro praktinis darbas ir jo aprašas. Mokiniai turi galimybę pasirinkti:
technologijų sritį (pvz.: inžinerinės biotechnologijos),
vieną ar kelias pasirinktos teminės srities tematiką gilesniam mokymuisi (pvz.: darniosios
gyvenamos aplinkos ir žaliosios energetikos inžinerija),
projektinio darbo tematiką (pvz.: darnus pastatas),
projektuojamus produktus (produktas suprantamas kaip konstrukcija, gaminys).
Inžinerinių technologijų bendroji programa ir jos įgyvendinimas bei pasiekimai (žr. 1 pav.),
grindžiami dizaino mąstymo modeliu (žr. 2 pav.), kompetencijų ugdymu dalyke (žr. 3 pav.),
susitelkiant ir į nematerialius projektavimo rezultatus, tokius kaip nauji įgūdžiai, gebėjimai, naujos
įžvalgos ir reflektyvus požiūris į technologijas. Aktualu ugdymą sieti su supančia aplinka bei realiu
gyvenimu, įtraukiančiu mokinius į aktyvią praktinę / kūrybinę veiklą, ugdančią visuminį požiūrį į
pasaulį. Toks ugdymas stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, nuo kurios priklauso mokinių
pasiekimai ir pažanga.

1 paveikslas. Inžinerinių technologijų pasiekimų sritys ir pasiekimai

1 paveiksle pavaizduotos Inžinerinių technologijų pasiekimų sritys ir pasiekimai, suformuluoti
remiantis 2 pav. pateiktu dizaino proceso modeliu.
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2 paveikslas. Dizaino proceso modelis (pagal Rachel Cjarlotte Smit. 2018, p. 12

Inžinerinių technologijų turinio įgyvendinimas taip pat turi būti paremtas dizaino
proceso/mąstymo modeliu, žinių ir prasmės konstravimu iš savo patirties, susitelkiant į etapus:
įsitraukti, tyrinėti, paaiškinti, pratęsti, ir įvertinti. Pagrindiniai metodai gali būti šie:
Patirtinis mokymas(is) – tai mokymo(si) strategija, kai esminis mokymo(si) išteklius yra
patirtis. Tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi
gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.
Projektine veikla grįstas mokymasis–mokymo metodas, kai mokiniai įgyja ir taiko
įgūdžius ilgą laiką kurdami projektą, kuriame atlieka išsamų konkrečios temos ar klausimo tyrimą bei
parengia jo pristatymą.
Tyrinėjimu grįstas mokymasis – aktyvaus mokymosi forma, kuri prasideda keliant klausimus,
problemas ar kuriant scenarijus, o ne paprasčiausiai pateikiant nustatytus faktus ar išaiškinant sklandų
žinių įgijimo kelią.
Problemų sprendimu grįstas mokymasis –į mokinį orientuotas metodas, kuriame mokiniai
mokosi dalyko dirbdami individualiai ar grupėse spręsdami atviras problemas.
Šiuolaikinis ugdymas orientuojamas į kompetencijų ugdymą (žr. 3 pav.) dalyke. Ugdyme
nepakanka vien teikti žinias bei mokyti informacijos įsiminimo ir atkartojimo. Būtina drąsinti
mokinius apsvarstyti įvairias prielaidas, analizuoti skirtingus požiūrius, priimti argumentuotus
sprendimus, o nuomones grįsti faktais. Įrodomais pagrįstas mokymasis per praktinį patyrimą
motyvuoja mokinius, skatina labiau domėtis, tyrinėti ir taikyti, kurti.
Planuojant mokymosi veiklas reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į individualius
besimokančiojo poreikius, gebėjimus ir galimybes, kilus mokymosi sunkumams, laiku suteikti
reikiamą pagalbą, siekti sudominti mokinį, skatinti jį aktyviai veikti, spręsti problemas, dalintis savo
žinojimu. Svarbu, kad ugdymosi procese būtų naudojamos įvairios mokymo(si) priemonės, ieškoma
ryšių ir siekiama integralumo su kitų mokomųjų dalykų mokymosi turiniu ir medžiaga, užtikrinama
mokymo(si) medžiagos ir metodų dermė, įtvirtinamos įgytos pozityvios mokymosi patirtys.
Aiškinantis naujas ir puoselėjant tradicines technologijas/medžiagas aktualu aptarti jų
atsiradimo, kaitos ir raidos istoriją, jos priežastis bei perspektyvas, įtaką technologijų pažangai
turėjusias asmenybes ir jų atradimus/išradimus, formuojant pozityvią nuostatą į technologijų virsmą
praeities-dabarties-ateities kontekste.

3

3 paveikslas. Kompetencijų ugdymas dalyku

Taikant probleminį, patirtinį, projektais bei projektine veikla grįstą mokymą(si), ugdant kritinį
mąstymą svarbiausia yra tai, kad mokinys privalo veikti pats. Ne primetama, bet pasirinkta veikla yra
stipri paskata mokytis, pasitikėti savo jėgomis. Aktualu paaiškinti mokiniams skirtumus tarp
projektinio darbo ir brandos darbo (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Projektinis darbas ir brandos darbas

Projektinis darbas – tai mokinio veikla
orientuota į rezultatą, kurios metu mokinys
(keli mokiniai) identifikavę ir aptarę problemą,
generuoja idėjas ir pasirinkę priimtiną veiklos
formą savitai perteikia kūrybinę idėją ir
praktiškai įgyvendina sumanymą. Svarbu
skatinti mokinius dirbti savarankiškai, gerbti
kiekvieno mokinio nuomonę. Taip pat svarbu
su mokiniais aptarti vertinimo kriterijus,
projektinės veiklos rezultato pristatymą.
Projektinis darbas gali būti – tiriamasis ar
kūrybinis darbas (straipsnio rašymas,
žemėlapio kūrimas) ir socialinė veikla.

Brandos darbas – vidurinio ugdymo
programos mokinio ilgalaikis darbas,
rengiamas ugdymo procese, pradedant III arba
IV gimnazijos klasėje, kuriuo siekiama sudaryti
mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai
jo gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią
brandos darbo idėją (problemą, objektą,
sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti,
sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus.
Pagal veiklos pobūdį brandos darbo metu gali
būti atliekamas tyrimas ar kuriamas produktas,
pavyzdžiui, rinkos analizė, medžiagų savybių
tyrimai, duomenų bazės kūrimas ir pan. Jei
mokinys atlieka tyrimą, tuomet jo aprašymas
laikomas brandos darbo aprašu. Kuriant
produktą papildomai rengiamas brandos darbo
aprašas. Brandos darbą sudaro trys dalys:
procesas, rezultatas, pristatymas.

Inžinerinių technologijų tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams plėtoti technologinį
raštingumą, antreprenerystės gebėjimus, puoselėti vertybines (savęs ugdymą, savigarbą ir pagarbą
kitiems bei jų technologinei-kūrybinei veiklai, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją,
atsakomybę, imlumą naujovėms, atkaklumą siekiant tikslo, sveiką gyvenseną) nuostatas, kurti ir
4

įgyvendinti socialiai atsakingas ir prasmingas idėjas, produktus (gaminius/paslaugas), išsiugdyti
pozityvias nuostatas nuolatinei pažangių technologijų kaitai.
Siekiant šio tikslo visose Inžinerinių technologijų teminėse srityse siekiama antreprenerystės
gebėjimų ugdymo, rekomenduojama ugdymą organizuoti ir steigiant mokomąsias mokinių bendroves
(toliau tekste – MMB). Antreprenerystė suprantama kaip veiksmas, gebėjimas imtis iniciatyvos,
įsipareigoti, imtis rizikingų verslo sumanymų, socialinė ir ekonominė atsakomybė.
MMB praktinės veiklos metu mokiniai ugdosi pagrindinius XXI a. reikalingus gebėjimus:
planavimo ir valdymo, dviprasmių situacijų ir rizikų valdymo, darbo su kitais ir jų motyvavimo
(bendravimo ir bendradarbiavimo), mokymosi per patirtį ir iš patirties, mąstyti etiškai ir tvariai,
vertinti ir įgyvendinti idėjas, pastebėti galimybes, sutelkti ir panaudoti išteklius veiklai, lavina
vaizduotę, iniciatyvumą ir kūrybiškumą, savivoką ir gebėjimą siekti tikslų (motyvacija ir
atkaklumas). Taip pat kritinį mąstymą, skaitmeninį, finansinis ir ekonominį raštingumą, tobulina
socialines kultūrines kompetencijas bei problemų sprendimo įgūdžius ir ypač svarbius moksleivių
gebėjimus – kurti vertę ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
Kurdami savo mokomąsias bendroves ir įgyvendindami užsibrėžtus tikslus, mokiniai per
praktinę patirtį ugdosi antreprenerišką mąstyseną – imtis lyderystės, gebėti vertinti idėjas, motyvuoti
kitus, pastebėti galimybes, priimti sprendimus, drąsiau imasi iniciatyvos, tampa savarankiškesni,
plečia akiratį, paprasčiau prisitaiko prie pokyčių ir lengviau susidoroja su iššūkiais. Mokytojai ir
mentoriai dalijasi su mokiniais savo kompetencijomis, praktine patirtimi bei įžvalgomis, pabrėžia
etiško verslo principus ir pataria mokiniams jų verslo „kelionėje“. Mokiniai patys patiria, ką reiškia
būti verslininku, drąsiai realizuoti savo verslo idėjas bei kurti inovatyvius sprendimus. Steigdami
MMB mokiniai įgyja praktinės verslumo patirties, reikiamų žinių, kompetencijų ir įgūdžių pradėti
savo verslą, paprasčiau integruojasi į darbo rinką. Tai sudaro prielaidas mokiniams lengviau pasirinkti
savo ateities profesiją.
Mokiniai, kurdami MMB, praktiškai išbando visą verslo kūrimo ir valdymo procesą nuo idėjos
iki verslo uždarymo. MMB programos turinys gali būti suskirstytas į 13 žingsnių, pritaikytų 45 min.
trukmės pamokoms. Kiekvienam žingsniui gali būti skiriama ne mažiau kaip 2 akademinės valandos
(pamokos):
1 žingsnis. Asmeninės savybės ir komandos formavimas.
2 žingsnis. Problemos identifikavimas ir verslo idėjos paieška.
3 žingsnis. Verslo idėjos analizė. Prototipo kūrimas ir rinkos tyrimas.
4 žingsnis. Rinkos tyrimo analizė. Produkto / paslaugos tobulinimas.
5 žingsnis. Verslo modelis. Verslo drobė. Bendrovės registracija.
6 žingsnis. Verslo planas ir pasirengimas jį įgyvendinti.
7–11 žingsniai. Verslo idėjos įgyvendinimas: pradinis kapitalas, gamyba, rinkodara, pardavimai,
finansai.
12 žingsnis. Refleksija apie programos įgyvendinimą, asmeninių tikslų planavimas.
13 žingsnis. Bendrovės uždarymas.
Ugdymą organizuojant MMB steigimu ugdomos svarbiausios antreprenerio savybės –
smalsumas, pasitikėjimas savimi, drąsa rizikuoti, aistra veikti. Šios savybės reikalingos visose
gyvenimo srityse – kūryboje, savanorystėje. Antrepreneriški žmonės yra ne tik ekonominis, bet ir
pilietinės visuomenės pagrindas, kuriems rūpi du dalykai – kaip pakeisti kažką, kas trukdo, yra
nepatogu, neefektyvu arba ko apskritai trūksta, ir antra – kokią tai vertę kuria kitiems.
Kuriant MMB ugdoma mokinių antrepreneriška mąstysena skatinanti kultūrinį visuomenės
pokytį, naują požiūrį, kai iš taisyklių, nurodinėjimų žengiame į inovacijas, atvirumą, pozityvumą ir
drąsą kurti. Iš strategijų “ant popieriaus” į veiklumą, iš konkurencijos žengiame į bendradarbiavimą,
iš noro viską padaryti vienam į gebėjimą dirbti komandoje. Rekomenduojama bendradarbiauti su
ekonomikos ir kitų dalykų mokytojais, derinat ugdymo planus. Taip, apjungiant keletą dalykų
mokiniai gali siekti to paties tikslo bei įgyti skirtingiems dalykams aktualius pasiekimus.
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Įgyvendinant inžinerinių technologijų programą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas mokinių
pasiekimų fiksavimui, e-porfolio sudarymui. E-portfolio suprantamas kaip įrankis ir metodas
mokinių kompetencijoms vertinti ir įsivertinti
E-portfolio apibrėžtys:
 tai autentiškų ir įvairiapusių įrodymų rinkinys, kuris parodo ką mokinys išmoko per tam tikrą
laiką; kaip mokinys tai reflektuoja.
 tai mokinio darbų rinkinys, kurį jis konstruodamas parodo savo žinias ir gebėjimus, pateikia
savo refleksiją į atliktus darbus ir veiklas.
 tinkle realizuota informacijos valdymo sistema, naudojanti elektronines priemones ir
paslaugas: besimokantysis konstruoja skaitmeninį aplanką, kuriame yra svarbiausi pasiekimai,
įrodantys jo kompetenciją. Nuolat stebėdami savo įrašus, grįžtamąjį ryšį, besimokantieji geriau
supranta savo mokymosi pažangą, būsimą karjerą, gyvenimo aprašymo konstravimą.
E-portfolio pagalba mokiniai gali demonstruoti savo kompetencijas, parodyti savo nuostatas,
žinias ir įgūdžius, pagrįsti vykdomas veiklas ir pateikti įrodymus.
E-portfolio kaupimas atliepia keturis pagrindinius tikslus:
1) informacijos kaupimo – kai aplanke saugoma visa ugdymo metu sukurta medžiaga;
2) atrankos – kai atrenkami ir į aplanką dedami tik geriausiai ugdymo tikslus atitinkantys
darbai;
3) refleksijos – kai aplanke rašomi darbų, pažangos bei kitų ugdymo proceso aspektų
apmąstymai ir kritiniai įsivertinimai;
4) vertinimo – kai aplanke pristatomi pažangą ar galutinius rezultatus parodantys darbai.
Veiklos faktai e-portfolio gali apimti įvairią medžiagą – piešinius, fotografijas, schemas,
brėžinius, rašto darbus ir aplinkinių žmonių vertinimus, savęs vertinimo dokumentus ir pan.
E- portfolio rengimas apima keletą etapų:
 Planavimas. Portfolio rengimo tikslų apibrėžimas.
 Surinkimas. Veiklos faktų surinkimas bei refleksijos į juos parengimas.
 Atranka. Įrodymų atranka ir refleksija pasirinktų tikslų atžvilgiu, apjungimas hipertekstinėmis
nuorodomis.
 Pristatymas. Įrodymų pristatymas.
 E-portfolio vertinimas.
E-portfelio yra mokinio nuosavybė, atspindinti savęs vertinimo rezultatus. Pavyzdžiui, mokinio
portfelyje galėtų būti: rašto darbų pavyzdžiai; garso ar vaizdo įrašai; atlikti projektai; fotografijos,
rodančios vaiko mokymo(-si) procesą ir jo daromą pažangą ir pan.
Kad mokiniai teisingai ir sėkmingai naudotų elektroninį portfelį mokymosi procese jie turi
suprasti e-portfolio kūrimo priežastis (pvz., išorinio vertinimo dalis). Taip pat svarbu su mokiniais
detaliai aptarti e-portfolio sudarymo reikalavimus ir principus, palaikyti juos, skatinti nuolat kaupti
pažangą ir pasiekimus patvirtinančius darbus.
Veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai
Šiame skyriuje pateikiami ilgalaikių planų ir veiklų, projektinių darbų planavimo,
kompetencijų ugdymo pavyzdžiai su nuorodomis į šaltinius ir patarimais mokytojams.
Ugdymo kokybė labai priklauso nuo kokybiško edukacinių veiklų planavimo, todėl
planuojant svarbu pasitelkti integracinius ryšius, įvairius šaltinius, netradicines aplinkas, įgalinti
mokinius įvairiapusiam ir motyvuojančiam mokymuisi. Įgyvendinimo rekomendacijose planavimo
pavyzdžiai pateikiami kaip darbo įrankis, kuris paskatintų ieškoti naujų idėjų, netradicinių ugdymo
organizavimo formų, sudarančių galimybes kartu su mokiniais kurti lankstų, besimokančiųjų
poreikius ir mokymosi galimybes atitinkantį mokymąsi ir siekti Bendrosiose programose apibrėžtų
mokinių pasiekimų ir kompetencijų.
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Įgyvendinant Inžinerinių technologijų bendrąją programą ugdomos šios kompetencijos:
kūrybiškumo, pažinimo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kultūrinė,
komunikavimo, pilietiškumo. Jos įvardinamos pagal kompetencijos ugdymo intensyvumą Inžinerinių
technologijų dalyku.
Viduriniame ugdyme pasirinktai inžinerinių technologijų bendrajai programai per dvejus
mokslo metus skiriama 210 valandų: vienuoliktoje klasėje – 108 valandos (3 savaitinės pamokos),
dvyliktoje klasėje – 102 (3 savaitinės pamokos).
Mokslo metų pradžioje, planuojant mokinių kompetencijų ugdymą dalyku ir pasiekimus,
rengiant ilgalaikį planą, svarbu per pirmas pamokas su mokiniais aptarti inžinerinių technologijų
mokymosi uždavinius, pasidomėti, kokią technologijų programą mokiniai mokėsi devintojedešimtoje klasėse (I-II gimnazijos) bei jų pasiekimais, supažindinti mokinius su išoriniu vertinimu,
galimybe laikyti egzaminą, rengti brandos darbą bei brandos darbo reikalavimais, išsiaiškinti, kokie
mokinių lūkesčiai ir mokymosi tikslai pasirinkus inžinerines technologijas 11-12 klasėje, aptarti 12
klasėje pageidaujamas mokytis temines sritis, veiklas bei vertinimo/atsiskaitymo formas ir būdus
(pvz., parodos, vieši projektinių darbų pristatymai ir kt.).
Rengiant Ilgalaikį planą 11-12 klasėje temų ar užduočių integracinius ryšius gana sunku
numatyti, nes mokiniams sudaroma galimybė laisvai pasirinkti skirtingus pasirenkamuosius dalykus
ir inžinerinių technologijas besimokantys mokiniai gali turėti skirtingus mokomųjų dalykų
pasirinkimus.
Rekomendacijose pateikiami ilgalaikių planų pavyzdžiai yra tik pasiūlymai, kiekvienas
mokytojas, pasitaręs su mokiniais, atsižvelgdamas į konkrečios klasės ypatumus, regioninius
kontekstus ir savitus bruožus, inžinerinių technologijų teminės srities pasirinkimą, Lietuvos tautinį
identitetą, kultūros įvykius ir panašiai, inžinerinių technologijų pamokų ciklus ir užduotis gali
susiplanuoti savaip. Svarbu, kad planuojamas ugdymo turinys būtų skirtas mokinių kompetencijoms
ugdyti ir inžinerinių technologijų programoje apibrėžtų pasiekimų įgijimui.
Rengiant ilgalaikį planą, pirmiausia reiktų išsikelti realiai pasiekiamus per numatytą pamokų
skaičių mokymosi uždavinius. Išsikelti uždaviniai tikslui pasiekti turi sietis su numatomais
rezultatais, t. y. su mokinių pasiekimais. Planuojant, kurių mokymosi rezultatų bus siekiama per
mokslo metus, galima plane užrašyti pasiekimą taip, kaip jis yra suformuluotas programoje arba jį
koreguoti, konkretinant pagal tų mokslo metų ir/ar konkrečios klasės situaciją. Svarbu yra numatyti
pamokų skaičių, reikalingą suplanuotam rezultatui pasiekti. Laikotarpį galima apibrėžti apytikriai, t.
y. nenumatyti konkretaus mėnesio ar savaitės, tokiu būdu paliekant laisvės plano koregavimui pagal
mokinių poreikius ir pasiekimų įgijimo tempą.
Inžinerinės technologijos, 11 klasė, 108 val. (3 val./sav.)
TEMA
Inžinerija: inžinerinis procesas, darni plėtra ir
inovacijų ekonomika.
Inžinerinės medžiagos, jų savybės, taikymo
pavyzdžiai.
I-AS PUSMETIS
Inžinerinio produkto/gaminio projektavimas.
(54 val.)
Inžinerinės gamybos technologiniai procesai,
taikymo pavyzdžiai.
Inžinerijos projektas: inžinerinio produkto
prototipo kūrimas.
Inžinerinės sistemos, jų
elementai/komponentai, integravimo ir
II-AS
taikymo pavyzdžiai.
PUSMETIS (54
val.)
Inžinerinių sprendimų modeliavimas,
testavimas ir tyrimas.

Val.
6

Pastabos

8
12
10
18
16

10

7

Pramoninės biotechnologijos
Inžinerijos projektas: inžinerinio produkto
prototipo kūrimas.

Inžinerinės technologijos, 12 klasė, 102 val. (3 val./sav.)
Pasirenkama tematika: Mechaninių sistemų ir transporto inžinerija.
TEMA
Mechaninės sistemos ir jų elementai, judesio
tipai, perdavimo dėsningumai, taikymo
pavyzdžiai.
Mechaninės pavaros: diržinės, grandininės,
krumpliaratinės pavaros.
Kiti mechanizmai: kumšteliniai svirtiniai
mechanizmai; alkūninis skriejiko ir slankiklio
mechanizmas; guoliai ir jų panaudojimas.
Mechanikoje taikomi matematiniai ir fizikiniai
I-AS PUSMETIS
skaičiavimai, sąvokos jų taikymo pavyzdžiai.
(54 val.)
Transporto inžinerija: raida ir šiuolaikinės
transporto priemonės, jų kūrimo ir naudojimo
ypatumai, ateities perspektyvos.
Automobilis: sandara, sistemos, varikliai ir jų
charakteristikos, kuras ir energijos šaltiniai,
valdymo įtaisai.
Mechaninių sistemų projektavimas ir
modeliavimas, jų funkcijų pritaikymas
kuriamuose produktuose/sprendimuose.
Inžinerijos projektas: inžinerinio produkto/
prototipo kūrimas:
a) Projekto tematika ir nagrinėjama
problema: informacijos, geriausio
sprendimo idėjos atrinkimas; sprendimo
techninė užduotis ir darbo planas.
b) Priemonės, konstrukcinės medžiagos,
komponentai, jų charakteristikos,
parinkimas ir taikymo ypatumai.
II-AS
c) Sprendimo idėjos detalizavimas,
projekto paruošimas (brėžiniai, 3d
PUSMETIS (48
modeliavimas).
val.)
d) Produkto prototipo kūrimas taikant
įsisavintas gamybos technologijas (įskaitant
ir skaitmenines), įrankius ir įrangą,
inžinerines medžiagas, komponentus.
e) Sukurto prototipo/modelio testavimas ir
tyrimas, rezultato pagrindimas gautais
duomenimis, jų analize.
f) Projekto dokumentacijos rengimas
(eskizai, schemos, brėžiniai ir pan.)

10
18

Val.
5

Pastabos

5
5

5
4

15

15

10

4

8

18

4

4

8

Planuojant mokinių kompetencijų ugdymą reikia atsižvelgti, kad viena ir ta pačia veikla gali
būti ugdomos kelios kompetencijos ir siekiama kelių (dviejų ar net ir visų keturių) pasiekimų sričių
pasiekimų.

Skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos BP įgyvendinti.

Ruošiama trumpa anotacija ir nuorodos į informaciją apie skaitmenines mokymo priemones, skirtas
BP įgyvendinti.

Literatūros ir šaltinių sąrašas.

Ruošiama trumpa anotacija ir nuorodos į literatūros ir turinio šaltinių sąrašus, reikalingus
įgyvendinant metodines rekomendacijas.

Užduočių ar mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžiai.

Inžinerinės technologijos
11 klasė
Inžinerijos projektas: inžinerinio produkto prototipo kūrimas
Tikslas: Taikant gamybos technologijas (įskaitant ir skaitmenines), įrankius ir įrangą, inžinerines
medžiagas, sukurti pasirinkto produkto prototipą.
Uždaviniai:
 Identifikuoti naujo produkto kūrimo problemą, jos sprendimo poreikį.
 Ieškoti, rasti, atrinkti ir kaupti informaciją apie produkto analogus, dizaino ir technologinius
sprendimus, reikalingą problemos sprendimui.
 Apsibrėžti ir tikslinti projekto problemą, sudaryti jos sprendimo techninę
užduotį/specifikaciją.
 Generuoti idėjas projekto problemos sprendimui, jas detalizuoti, atrinkti geriausią.
 Naudojant pasirinktą kompiuterinę inžinerinio projektavimo programą, sukurti gaminio/jo
konstrukcinių dalių projektus (2d/3d modeliai ir brėžiniai), atlikti būtinus matavimus ir
skaičiavimus, parengti darbinius failus skaitmeninės gamybos įrangai.
 Įvardinti
ir
atrinkti
projekto
įgyvendinimui
naudojamas
medžiagas/komponentus/priemones/įrankius/įrangą,
išanalizuoti
jų
savybes
ir
charakteristikas, jas derinti ir taikyti gaminio funkcionalumo sprendimams.
 Atlikti ir valdyti numatytus technologinius procesus/sekas (skaitmenines gamybos
technologijas), sukurti suplanuotą rezultatą.
 Į(si)vertinti procesą ir galutinį rezultatą, jo pritaikymo galimybes, įvertinti sąnaudas, vertę ir
naudą asmeniui, visuomenei, aplinkai, formuluoti išvadas.
 Parengti ir pateikti problemos sprendimo rezultato, įsivertinimo išvadų pristatymą.
Priemonės ir įrankiai: Kompiuterinė įranga; skaitmeninės gamybos įranga (lazerinės pjaustymo
staklės, 3d spausdintuvas, lipnių plėvelių pjaustyklė, ploteris ir pan.); inžinerinių medžiagų rinkinys
(faneros lakštai, akrilo lakštai, ABS ar PLA spausdinimo plastikas, medžio klijai, dažai ir pan.);
litavimo įrankiai ir priemonės; elektronikos komponentai ir jų rinkiniai (mikrovaldikliai, šviesos
diodai ar šviesos diodų juosta, jungiamieji laidai, jungikliai, maitinimo šaltiniai ir pan.); rankiniai ir
elektriniai darbo įrankiai.

9

1. Gaminio idėjos detalizavimas, darbinai eskizai.

2. Gaminio pasirinktos idėjos, konstrukcinių sprendimų, komponentų techniniai piešiniai, būtini matavimai ir skaičiavimai.

10

3. Gaminio maketas realiu masteliu. Pasirinktų dydžių ir mastelio įvertinimas.

4. Gaminio projektavimas pasirinkta modeliavimo programa (naudojama SkechUp programa). Konstrukcijos ir jos elementų sąranga.

11

12

5. Gaminio projektavimas pasirinkta modeliavimo programa (naudojama SkechUp programa). Elektronikos komponentų išdėstymas ir bendras
vaizdas.

6. Gaminio detalių projektavimas pasirinkta modeliavimo programa (naudojama SkechUp programa). Darbinio failo (.stl) paruošimas 3d
spausdinimui.

13

7. Gaminio detalių projektavimas pasirinkta modeliavimo programa (naudojama Inkscape programa). Darbinio failo (.svg ir .dxf) paruošimas
pjovimui.

8. Gaminio elektrinės grandinės modeliavimas ir programavimas (naudojama Tinkercad Circuit programa). Mikrovaldiklių elektronikos
elementai, taikant skaitmeninius išvedimus.
14

15

9. Gaminio kūrimo technologiniai procesai.

10. Gaminio kūrimo galutinis rezultatas.

16

17

10. Gaminio kūrimo galutinis rezultatas. Projektinių idėjų ir rezultato palyginimas.

18

19

20

11 klasė. Inžinerijos projektas: inžinerinio produkto prototipo kūrimas
Pasiekimų sritys
Darbo eigos etapai
Indentifikuoja naujo produkto kūrimo problemą, jos A1. Stebėdamas aplinką ir procesus joje identifikuoja
sprendimo poreikį.
problemą, jos sprendimo poreikį, tikslingai naudoja
pažinimo ir praktikos objektus apibūdinančias technologines
sąvokas.
Ieško, randa, atrinka ir kaupia informaciją apie
produkto analogus, dizaino ir technologinius
sprendimus, reikalingą problemos sprendimui.

A2. Ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą
problemos sprendimui.

Apsibrėžia ir tikslina projekto problemą, sudaro jos
sprendimo techninę užduotį/specifikaciją.

A3. Taiko ir paaiškina informaciją problemos sprendimui,
apsibrėžia ir tikslina problemą, atvaizduoja ją grafine/
aprašomąja forma.

Skaitmeninė

Pilietiškumo

Socialinė, emocinė ir
sveikos gyvensenos
Kultūrinė

Komunikavimo

D1, D2 Informacinės
technologijos,
matematika,
fizika

Kūrybiškumo

C1, C2,
C3

B1, B2

Pažinimo

A1, A2,
A3

Integracija su

D. Rezultato
į(si)vertinimas ir
pristatymas.

Inžinerijos projektas:
inžinerinio produkto
prototipo kūrimas

C. Sprendimo
įgyvendinimas/
prototipavimas.

11 klasė

A. Problemos
identifikavimas,
aktualizavimas ir
tikslinimas.
B. Sprendimo idėjų
generavimas,
atrinkimas, vystymas.

Inžinerinės
Tema
technologijos

Vertinimo kriterijai
Tyrinėdamas aplinką,
identifikuos naujo
produkto kūrimo
problemą, jos sprendimo
poreikį.
Ieškos, ras, atrinks ir
kaups informaciją apie
produkto analogus,
dizaino ir technologinius
sprendimus, reikalingą
problemos sprendimui.
Apsibrėš ir patikslins
projekto problemą,
sudarys ir pagrįs jos
sprendimo techninę
užduotį/specifikaciją.
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Generuoja idėjas projekto problemos sprendimui,
jas detalizuoja, atrenka geriausią.

B1. Generuoja idėjas problemos sprendimui.

Paišys, modeliuos
kuriamo gaminio, jo
konstrukcinių dalių
eskizus, ieškos ir atrinks
geriausią.
Naudojant pasirinktą kompiuterinę inžinerinio
B2. Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą, sudaro ir
Naudos kompiuterinę
projektavimo programą, sukuria gaminio/jo
pristato jo įgyvendinimo planą.
inžinerinio projektavimo
konstrukcinių dalių projektus (2d/3d modeliai ir
programą, kurs
brėžiniai), atlieka būtinus matavimus ir
skaitmeninius
skaičiavimus, parengia darbinius failus
gaminio/jo konstrukcinių
skaitmeninės gamybos įrangai.
dalių projektus, parengs
darbinius failus.
Atrenka projekto įgyvendinimui naudojamas
C1. Tyrinėdamas ir analizuodamas skiria, įvardina
Modeliuos ir
medžiagas/komponentus/priemones/įrankius/įrangą, medžiagas/komponentus/priemones/įrankius/įrangą/sistemas programuos kuriamo
analizuoja jų savybes ir charakteristikas, jas derina jų savybes ir/ar charakteristikas, technologinius
gaminio elektros
procesus/sekas problemos sprendimui įgyvendinti.
ir taiko gaminio funkcionalumo sprendimams
grandinę, atrinks
(kuriamo gaminio elektros grandinės modeliavimas
reikalingus
ir programavimas, skaitmeninės gamybos
komponentus, valdys
programinės įrangos parametrų derinimas).
programos parametrus.
Naudosis skaitmeninės
gamybos programine
įranga, derins jos
parametrus.
Atlieka ir valdo numatytus technologinius
C2. Problemos sprendimui parenka, derina ir taiko
Saugiai, nuosekliai atliks
procesus/sekas (skaitmenines gamybos
medžiagas/komponentus/priemones/įrankius/įrangą/sistemas, ir valdys numatytus
technologijas), sukuria suplanuotą rezultatą.
technologinius
technologinius procesus.
procesus/sekas
C3. Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo technologinius
(skaitmenines gamybos
procesus, sukuria suplanuotą rezultatą.
technologijas), sukurs
suplanuotą rezultatą.
D1. Įvertina galutinį rezultatą, sąnaudas, vertę, naudą,
Į(si)vertins projekto
pritaikymo galimybes
procesą ir galutinį
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Į(si)vertinti projekto procesą ir galutinį rezultatą, jo D2. Į(si)vertina procesus rezultatui pasiekti, jų kokybę,
pritaikymo galimybes, įvertinti sąnaudas, vertę ir
formuluoja išvadas.
naudą asmeniui, visuomenei, aplinkai, formuluoti
išvadas.
Parengti ir pateikti projekto rezultato, įsivertinimo
išvadų pristatymą.

D3. Parengia ir pateikia problemos sprendimo rezultato,
įsivertinimo išvadų pristatymą.

rezultatą, jo pritaikymo
galimybes, įvertins
sąnaudas, vertę ir naudą
asmeniui, visuomenei,
aplinkai, formuluos
išvadas.
Parengs ir pateiks
projekto rezultato,
įsivertinimo išvadų
pristatymą.
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Inžinerinės sistemos (Namų elektros sistema)
Priemonės: laideliai, jungikliai, led lemputės, baterija, maketo kūrimo priemonės (kartonas, žirklės,
klijai...)

Užduotis: Sukurti realiai veikiantį namų elektros sistemos maketą.
Reikalavimai užduočiai:



Maketas turi būti namo arba minimus 3-jų kambarių buto;
Maketas turi realiai veikti (jungiklisi, šviestuvai...);

Etapai:
Eil. Nr.

Etapas

1.

Idėjų paieška: mokiniai analizuoja
savo aplinką, stebi inžinerinius
sprendimus, palengvinančius žmonių
ar organizacijų kasdienybę ir buitį.

2.

Problemos, kuri bus sprendžiama
sukuriant veikiantį automatizuotos
automobilių aikštelės maketą
gryninimas ir sprendimo idėjų atranka.
Rastas sprendimas privalo spręsti
konkrečią kylančią problemą, rastą
stebėjimų metu (pvz. Per didelį
įvažiavusių automobilių kiekį,
netvarkingą parkavimą, žiedinio eismo
nebuvimą ir pan.).
Projekto, sprendžiančio rastą
problemą, eskizo piešimas ir veikimo
principo (veiksmų sekos) kūrimas.

3.

Pasiekimas
Stebi automobilių
stovėjimo aikšteles
šalia prekybos
centrų, daugiabučių
kiemuose.
Analizuoja, kokios
problemos
dažniausiai kyla ir
ieško sprendimų
šioms problemoms
spręsti.
Ieško, randa, kaupia
ir sistemina
informaciją,
reikalingą problemos
sprendimui rasti. Tai
gali būti jau
naudojamų sistemų
analogai, dizaino
sprendimai.
Kuria estetinį
dizainą, derantį su
aplinka, geba sukurti
sistemai reikalingą
veiksmų seką.

Vertinimas
/kriterijus
identifikuoja ir
įvardina problemą,
jos sprendimo
poreikį.

Paaiškina sprendimą
išgrynintai
problemai.

Argumentuoja
pasirinkimą ir
pateikia jo eskizą.
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Eil. Nr.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Etapas

Pasiekimas

Prototipo kūrimas (priemonės:
popierius, pieštukai, kartonas, žirklės,
klijai...): kuria bent 2 problemos
sprendimo dizainus, juos analizuoja.
Išsirinkus galutinį dizainą, kuriamas
maketas, analizuojami jo matmenys bei
dizaino tinkamumas aplinkai.
Kuriama automatizuotos automobilių
aikštelės veikimo algoritmo schema

Pasirenka reikalingus
įrankius, optimaliai
naudoja medžiagas.

Vertinimas
/kriterijus
Pasirenka tinkamus
įrankius, optimaliai ir
taupiai naudoja
medžiagas.

Sudaro reikalingų
veiksmų eiliškumą,
geba paaiškinti
veiksmo
reikalingumą
Jungiama ir testuojama elektrinė
Geba surinkti
Surenka elektrinę
schema (priemonės: maketavimo
reikalingą elektrinę
schemą, paaiškina
plokštė, Arduino valdikis, šviesos
schemą, naudoja
veikimo principą,
jutikliai, servo variklis...)
tinkamus
argumentuoja
komponentus.
komponentų
pasirinkimą
Kuriamas automatizuotos sistemos
Pagal algoritmo
Moka atskiras
valdymo kodas
schemą kuria kodą ir funkcijas, geba jas
jį testuoja
naudoti, moka
optimizuoti kodą
Testuojamas kodas prie skirtingų
Testuoja ir analizuoja Testuoja kodą, randa
situacijų ir, esant poreikiui,
gautus rezultatus,
netinkamai
koreguojamas
priima sprendimą
veikiančius
keisti netinkamai
elementus ir juos
veikiančius kodo
koreguoja.
elementus.
Atsižvelgiant į kodo testavimo
Paaiškina ryšį tarp
Paaiškina sąryšį tarp
rezultatus, koreguojama elektrinė
kodo veikimo
elektrinės schemos ir
schema
rezultato ir elektrinės kodo veikimo
schemos veikimo,
žino, kuriuos mazgus
reikia koreguoti
Kuriama fizinė dalis, projektuojami 3D Modeliuoja CAD
Skiria ir įvardina
objektai CAD programomis, ruošiami
programomis, skiria
reikalingas
failai tolimesniam apdirbimui.
failų formatus,
medžiagas, jų
3D spausdinimas, frezavimas ar kitas,
argumentuoja
savybes ir apdirbimo
pasirinktas, medžiagos apdirbimo
pasirinkto medžiagos būdus
būdas.
apdirbimo būdo
pasirinkimą.
Lituojama elektronikos dalis
Naudoja reikalingą
Saugiai ir nuosekliai
įrangą, valdo
naudoja įrangą,
technologinį procesą taupiai naudoja
medžiagas
Į ruošinius (ruošiniai gali būti
Geba organizuotis
Įvardina ir paaiškina
atspausdinti 3D spausdintuvus, frezuoti darbą, tinkamai
veiksmų, reikalingų
iš medžio ar kitos medžiagos ar
pasirenka reikalingų surinkti galutinį
Kelia tinkamus
klausimus algoritmo
kūrimo ir veikimo
procese.
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Eil. Nr.

Etapas
apdirbti kitu, pasirinktu būdu)
montuojama sulituota elektronika
(rekomenduojama surenkant galutinį
produktą, reguliariai testuoti veikimą,
siekiant išvengti klaidų).

13.

Visas įrenginys yra ištestuojamas
paskutinį kartą

14.

Formuluojamos išvados ir pateikiamos
tobulinimo kryptys bei teikiamos
rekomendacijos realios automatizuotos
parkavimo sistemos įdiegimui.
Rezultato aptarimas ir pristatymas

Pasiekimas

Vertinimas
/kriterijus
darbo veiksmų seką, produktą, seką,
surenka galutinį
argumentuotai
produktą.
paaiškina medžiagos
apdirbimo
technologijos
pasirinkimą.
Testuoja, analizuoja
Pateikia ir
testavimo rezultatus, argumentuoja
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį
Parengia ir pateikia
Pateikia darbo eigos
išmaniosios
ir pasiektų rezultatų
automobilių
išvadas, pasiektus
stovėjimo aikštelės
rezultatus, parengia ir
pristato išmaniosios
maketo pristatymą
automobilių
stovėjimo aikštelės
maketą

Inžinerinis projektas (Fontanas)
Priemonės: gipsinis skiedinys, metalinis smulkus tinklas, užtempėjai, vandens mini pompa, pompos
valdymo elektronika

Užduotis: Sukurti veikiantį fontaną
Reikalavimai užduočiai:



Fontanas turi būti iš gelžbetoninės konstrukcijos;
Fontanas turi veikti.

Etapai:
Eil
Etapas
Nr,
1.
Idėjų paieška: mokiniai analizuoja
fontanų rūšis, veikimo principą, vandens
nutekėjimo kelią.

Pasiekimas
Ieško, randa, kaupia
ir sistemina
informaciją, rastą

Vertinimas
/kriterijus
Identifikuoja ir
įvardina problemas,
jų sprendimo būdus,
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Eil
Nr,

Etapas

2.

Idėjos gryninimas, eskizų piešimas.
Nupiešiami bent 5 eskizai, kaip fontanas
atrodo ir vandens tekėjimo kelias.

3.

Popierinio maketo kūrimas (priemonės:
popierius, pieštukai, kartonas, žirklės,
klijai...): kuria bent 2 pasirinktus
dizainus, juos analizuoja. Išsirinkus
galutinį dizainą, kuriamas maketas,
analizuojami jo matmenys, dizaino
dermė pasirinktoje aplinkoje.
Jungiama ir testuojama elektrinė schema
(priemonės: vandens pompa, reikiamo
diametro žarna, valdiklis, maitinimo
elementas..)

4.

Pasiekimas
internete, analizuoja
nuotraukas.
Analizuoja
problemas, su
kuriomis susiduriama
gaminant fontanus.
Sistemina
informaciją,
reikalingą dizaino
įgyvendinimui. Tai
gali būti jau
naudojamų sistemų
analogai, tobulinami
esami dizaino
sprendimai.
Pasirenka reikalingus
įrankius, optimaliai
naudoja medžiagas.

Geba surinkti
reikalingą elektrinę
schemą, naudoja
tinkamus
komponentus.

5.

Kuriama fizinė dalis: surenkamas
metalinis karkasas, įmontavus žarną
vykdomi skiedinio tepimo darbai,
formuojamas fontanas.

Pasirenka tinkamus
įrankius, darbų
eiliškumą.

6.

Lituojama elektros dalis

Naudoja reikalingą
įrangą, valdo
technologinį procesą

7.

Fontanas dažomas pasirinktais dažais ir
lakuojamas,

Geba organizuotis
darbą, tinkamai
pasirenka reikalingų
darbo veiksmų seką,
reikalingas
medžiagas.

8.

Visas įrenginys yra ištestuojamas
paskutinį kartą

Testuoja, analizuoja
testavimo rezultatus,

Vertinimas
/kriterijus
sistemina surinktą
informaciją.

Paaiškina pasirinktus
eskizus, paaiškina
veikimo principą.

Pasirenka tinkamus
įrankius, optimaliai ir
taupiai naudoja
medžiagų.

Surenka elektrinę
schemą, paaiškina
veikimo principą,
argumentuoja
komponentų
pasirinkimą
Skiria ir įvardina
reikalingas
medžiagas, jų
savybes ir apdirbimo
būdus.
Saugiai ir nuosekliai
naudoja įrangą,
taupiai naudoja
medžiagas
Įvardina ir paaiškina
veiksmų, reikalingų
surinkti galutinį
produktą, seką,
argumentuotai
paaiškina medžiagos
apdirbimo
technologijos
pasirinkimą.
Pateikia ir
argumentuoja
27

Eil
Nr,

9.

Etapas

Pasiekimas

Formuluojamos išvados ir pateikiamos
tobulinimo kryptys bei teikiamos
rekomendacijos fontano įdiegimui savo
aplinkoje. Rezultato aptarimas ir
pristatymas

Vertinimas
/kriterijus
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį
Parengia ir pateikia
Pateikia darbo eigos
fontano pristatymą
ir pasiektų rezultatų
išvadas, pasiektus
rezultatus, parengia ir
pristato fontaną.

Tiltų pagrindinių konstrukcijų analizė
Mokomoji medžiaga. Sijinė, arkinė, santvarinė, vantinė konstrukcijos.
Dvi pagrindinės jėgos veikiančios tiltą apkrovos metu: gniuždymo ir tempimo.
Šaltiniai: https://www.britannica.com/technology/bridge-engineering
Raktiniai žodžiai: tiltas, tarpatramis, pilonas, vantas, sija, lynas, arka, atrama, nešantys elementai,
konstrukcinė sistema, tilto perdanga, tilto paklotas
Laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai tilto elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti
apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, transporto, žmonių, sniego, vėjo, grunto ir pan.);
Tiltas (bendroji prasmė) – kelio statinys virš kliūties: upės, kito kelio (gatvės), geležinkelio, daubos,
slėnio ir pan. Priklausomai nuo kertamos kliūties šie kelio statiniai skirstomi į tiltus, viadukus,
estakadas;
Defektas – tilto elemento trūkumas atsiradęs iki tilto naudojimo pradžios;
Pažaida – tilto elemento trūkumas, atsiradęs dėl išorinių veiksnių tilto naudojimo metu.
Užduotis I. Nustatykite šių tiltų konstrukcijas ir pagrindines jėgas, veikiančias tiltus.
Kriterijai. Schematiškai nubrėžkite pavaizduotų tiltų konstrukcijas, jas įvardykite
Brėžiniuose/eskizuose pažymėkite konstrukcijos vietas, kurias veikia gniuždymo (žalia spalva) ir
tempimo (raudona spalva) jėgos.

Tauragė, tiltas per Jūros upę

Kupiškis, tiltas per
Kupą

Lyduvėnai, tiltas per
Dubysos upę ir slėnį

Ryga, tiltas per Daugavą

Užduotis II. Pasitinkite vieną konstrukcijos tipą ir jį išanalizuokite.
Kriterijai. Raskite ir palyginkite kelis to paties konstrukcinio tipo analogus, įsigilinkite į
konstrukcinius elementus ir jų funkcijas, konstrukcinius variantus, nustatykite naudojamas
medžiagas, nusakykite pasirinkto konstrukcinio tipo tiltų statybos eigą, pritaikomumą (ilgis, aukštis,
paskirtis ir pan.). Atsakymus pagrįskite.
Užduotis III. Padarykite pasirinktos konstrukcijos tilto maketo brėžinį.
Kriterijai. Brėžiniai atliekami pasirinkta programa SolidWorks, AutoCad, SketchUp ar kt. Brėžinyje
pateikiamos kelios projekcijos, izometrinis vaizdas, nurodomi esminiai matmenys, taikomas
mastelis, numatomos maketo medžiagos. Projektuojamas tilto maketas turi pasižymėti estetika,
konstrukciniam tipui būdingomis proporcijomis. Tilto maketo brėžinys pateikiamas drauge su
landšafto maketo brėžiniu.
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Santvarinio tilto maketo izometrinis vaizdas

Vantinio tilto maketo izometrinis vaizdas

Pilni brėžiniai pateikti atskiruose dokumentuose.
Užduotis IV. Pagal brėžinį pagaminkite tilto maketą.
Kriterijai: Tilto ir jam pritaikyto landšafto maketai pagaminti iš antrinių, perdirbamų
žaliavų. Maketai pritaikyti eksperimentavimui ir eksponavimui, estetiški, laikomasi brėžinio
matmenų.

29

Užduotis IV. Atlikite tilto maketo statinės apkrovos eksperimentus.
Kriterijai. Tilto maketas išbandomas statine apkrova patalpintas landšafto makete arba
atsietas nuo jo. Svorio apkrova dedama tilto maketo simetriniame centre, svoris didinamas
palaipsniui, mažiausiai 3 kartus. Tarp bandymų maketas neatstatomas, netaisomas. Tikslas —
stebėti ir fiksuoti tilto maketo stabilumo pokyčius, diagnozuoti konstrukcijos silpniausias vietas ir
atsirandančias pažaidas. Pokyčiai fiksuojami po kiekvieno bandymo.
Eksperimento stebėjimo lapo pavyzdys.
Tilto maketo autorius, autoriai
Bandymą atlieka
Tilto maketo konstrukcija
Tilto maketo nuotrauka
Eksperimento data
Maketo apžiūra prieš
eksperimentą (maketo atitikimas
projektui, naudojamos medžiagos,
jų savybės, kaip sujungtos ir/ar
nesujungtos atskiros detalės, kaip
maketas išlaiko statišką poziciją,
kur ir keli atramos taškai ir pan)
Bandymai
Apkrovos
svoris
Apkrovos
trukmė
Deformacijų
vietos ir
pobūdis
(pašalinus
apkrovą
deformacija
atsistato)
Pažaidų
(negrįžtamas

1 bandymas

2 bandymas

3 bandymas

4 bandymas

5 bandymas
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procesas)
vietos ir
pobūdis
Užduotis V. Apibendrinkite tilto maketo apkrovos eksperimento rezultatus.
Kriterijai. Remiantis tilto maketo statinės apkrovos eksperimento dokumentacija
(nuotraukos, video, matavimų, stebėjimų įrašai) daromos išvados, apibendrinus pristatoma patirtis,
įvardinamos eksperimento atlikimo, maketo projektavimo ir maketo kūrimo klaidos, nurodoma,
kaip jų išvengti.
Pagrindinės stiklo savybės ir jo panaudojimas
Mokomoji medžiaga.
Pagrindinės stiklo savybės (sudėtis, gamyba, apdirbimas, perdirbimas, irimas, pritaikomumas ir
pan.). Lakštinis stiklas, meninis stiklas, specialios paskirties stiklas (karščiui atsparus,
neperšaunamas, užteršimui atsparus, išmanus stiklas ir pan.). Stiklo formavimas ir apdorojimas
(terminis ir šaltas). Stiklo plėtimosi koeficientai ir suderinamumas kuriant sulydymo technika.
Šaltiniai:
https://www.britannica.com/topic/glass-properties-composition-and-industrial-production-234890
https://www.britannica.com/video/179988/cold-glass
https://www.britannica.com/video/216574/Solar-smart-windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_glass
https://www.gofusing.com/blog/how-to-determine-glass-compatibility/
Elskus Albinas. Tapybos ant stiklo menas. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009
Raktiniai žodžiai: stiklas, stiklo COE (stiklo terminio plėtimosi koeficientas), stiklo sulydymo
technika (angl. fusing), stiklo klupdymo technika (angl. slumping), stiklo atkaitinimas arba
grūdinimas (angl. annealing).
Užduotis I. Atrinkite tarpusavyje suderinamas stiklo žaliavas.
Kriterijai. Kaupkite ir rūšiuokite stiklo žaliavas (lakštinio langų stiklo, spalvotos taros, indų, vazų,
stiklo blokelių ir pan. duženos). Vieno šaltinio duženas laikykite atskirai nuo kitų šaltinių duženų,
šaltinius numeruokite. Atlikite stiklo bandymus dėl terminio plėtimosi koeficientų suderinamumo
tarp skirtingų stiklo žaliavų. Ant lakštinio langų stiklo juostos dėkite turimo spalvoto stiklo mažas
(apie 1 cm2) duženas, pagal programą kaitinkite ir atvėsinkite. Po 1-5 parų stebėkite spalvoto stiklo
duženų susilydymą su pagrindu ir įtrūkimus, geriausiai prieš šviesą. Eksperimento stebėjimų
rezultatus fiksuokite.
Pavyzdžiai:
Eksperimento
rezultatai:

1

2

3

4

5

Remdamiesi eksperimento rezultatais, parenkite išvadas.
Remdamiesi išvadomis, kurios nurodo stiklų sulydymo suderinamumą, paruoškite stiklo žaliavas
projektui. Tarpusavyje nesusilydančios žaliavos naudojamos pavienės arba klijuojamos ant
pagrindo šaltu būdu. Tarpusavyje suderinamos žaliavos galės būti sulydomos drauge.
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Užduotis II. Sukurkite funkcionalaus ir/ ar dekoratyvaus kūrinio iš stiklo duženų projektą.
Kriterijai. Pagrindinių detalių, korpuso, pagrindo brėžiniai atliekami pasirinkta programa
SolidWorks, AutoCad, SketchUp ar kt. Brėžinyje pateikiamos kelios projekcijos, izometrinis
vaizdas, nurodomi esminiai matmenys, taikomas mastelis, nurodomi detalių jungimo būdai ir
medžiagos. Projektuojamas gaminys turi pasižymėti estetika, stiklo technologijoms pritaikyta
konstrukcija. Korpuso dekoravimo pavyzdžius pateikite pieštuku atliktų eskizų forma.

Lange kabinamos stiklo plaketės
pagrindo izometrinis vaizdas

Laikrodžio su kojele trimačiai vaizdai

Užduotis III. Pagal brėžinį ir eskizus pagaminkite funkcionalų ir/ar dekoratyvų kūrinį iš
perdirbamo stiklo.
Kriterijai. Kūriniui panaudotas nereikalingas stiklas ir jo duženos. Kūrinys funkcionalus,
dekoratyvus, saugus. Stiklas formuojamas šaltuoju (pjovimas, smulkinimas, šlifavimas, gręžimas) ir
terminiu (sulydymas, lenkimas, grūdinimas) būdais. Kūrinyje naudojami keli elementų jungimo
būdai. Darbai atlikti saugiai.
Užduotis IV. Gautą rezultatą pateikite viešinimui.
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Kriterijai. Pristatoma kūrinio paskirtis, funkcionalumas, priežiūros ir utilizavimo rekomendacijos.
Nusakoma žaliavų kilmė, jų savybės ir pagrindžiama tvarumo idėja, sąnaudos.
Mokinių darbai iš tarpusavyje nesuderinamo stiklo.
Ant išdegto pagrindo su įlydytomis tvirtinimo auselėmis šaltais klijais klijuojami aplydyto, kad
forma taptų aptaki, stiklo gabaliukai.
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Mokinių darbai iš tarpusavyje sulydyto stiklo.
Pirma ant stiklo pagrindo prilydomi spalvoti dekoravimo elementai. Kitu degimu stiklas ant
keramikinės formos išgaubiamas. Prie kojelės klijuojamas šaltais klijais.
Žvakidės.

Laikrodžiai pagaminti iš lakštinio langų stiklo, dekoruoti spalvoto stiklo elementais, elementai
termiškai prilydyti krosnyje. Stiklai tarpusavyje termiškai suderinami.

Dekoratyvinės plaketės pagamintos iš lakštinio langų stiklo, dekoruotos spalvoto stiklo elementais,
elementai termiškai prilydyti krosnyje. Stiklai tarpusavyje termiškai suderinami. Prie pagrindo
prilydytos kabinimo ąselės iš kantalo vielos (karščiui atsparus lydinys kanthal).

34

35

Laikrodžiai pagaminti iš lakštinio langų stiklo, dekoruoti dažais, pagamintais sumaišius mangano
oksidą ir stiprų cukraus sirupą. Pirmu degimu pridegami dažai, o antru degimu suteikiama forma
degant ant keramikinių formų.
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12 klasė
Elektronikos inžinerija (pvz. Išmanioji automobilių stovėjimo aikštelė)
Priemonės:Arduino, fotorezistoriai, RGB LED juosta,laideliai, 3D plastikas ir spausdintuvas

Užduotis: Sukurti realiai veikiantį automatizuotos automobilių stovėjimo aikštelės maketą.
Reikalavimai užduočiai:





Aikštelės veikimo principas turi turėti pritaikymo galimybę realiame gyvenime;
Automatizuota automobilių stovėjimo aikštelė turėtų spręsti parkavimo problemą, kai privažiuoja
daugiau automobilių, nei fiziškai gali tilpti;
Rasti tinkamiausią sprendimą automobilių skaičiavimui, sukurti galimybę automatizuotai juos įleisti
į aikštelę ir iš jos išleisti.

Etapai:
Eil. Nr.
1.

2.

3.

Etapas
Idėjų paieška: mokiniai analizuoja
savo aplinką, stebi inžinerinius
sprendimus, palengvinančius žmonių
ar organizacijų kasdienybę ir buitį.

Problemos, kuri bus sprendžiama
sukuriant veikiantį automatizuotos
automobilių aikštelės maketą
gryninimas ir sprendimo idėjų atranka.
Rastas sprendimas privalo spręsti
konkrečią kylančią problemą, rastą
stebėjimų metu (pvz. Per didelį
įvažiavusių automobilių kiekį,
netvarkingą parkavimą, žiedinio eismo
nebuvimą ir pan.).
Projekto, sprendžiančio rastą
problemą, eskizo piešimas ir veikimo
principo (veiksmų sekos) kūrimas.

Pasiekimas
Stebi automobilių
stovėjimo aikšteles
šalia prekybos
centrų, daugiabučių
kiemuose.
Analizuoja, kokios
problemos
dažniausiai kyla ir
ieško sprendimų
šioms problemoms
spręsti.
Ieško, randa, kaupia
ir sistemina
informaciją,
reikalingą problemos
sprendimui rasti. Tai
gali būti jau
naudojamų sistemų
analogai, dizaino
sprendimai.

Vertinimas /kriterijus
identifikuoja ir
įvardina problemą,
jos sprendimo
poreikį.

Kuria estetinį
dizainą, derantį su
aplinka, geba sukurti
sistemai reikalingą
veiksmų seką.

Argumentuoja
pasirinkimą ir
pateikia jo eskizą.

Paaiškina sprendimą
išgrynintai
problemai.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prototipo kūrimas (priemonės:
popierius, pieštukai, kartonas, žirklės,
klijai...): kuria bent 2 problemos
sprendimo dizainus, juos analizuoja.
Išsirinkus galutinį dizainą, kuriamas
maketas, analizuojami jo matmenys bei
dizaino tinkamumas aplinkai.
Kuriama automatizuotos automobilių
aikštelės veikimo algoritmo schema

Pasirenka reikalingus
įrankius, optimaliai
naudoja medžiagas.

Pasirenka tinkamus
įrankius, optimaliai ir
taupiai naudoja
medžiagų.

Sudaro reikalingų
veiksmų eiliškumą,
geba paaiškinti
veiksmo
reikalingumą
Jungiama ir testuojama elektrinė
Geba surinkti
Surenka elektrinę
schema (priemonės: maketavimo
reikalingą elektrinę
schemą, paaiškina
plokštė, Arduino valdikis, šviesos
schemą, naudoja
veikimo principą,
jutikliai, servo variklis...)
tinkamus
argumentuoja
komponentus.
komponentų
pasirinkimą
Kuriamas automatizuotos sistemos
Pagal algoritmo
Moka atskiras
valdymo kodas
schemą kuria kodą ir funkcijas, geba jas
jį testuoja
naudoti, moka
optimizuoti kodą
Testuojamas kodas prie skirtingų
Testuoja ir analizuoja Testuojas kodą, randa
situacijų ir, esant poreikiui,
gautus rezultatus,
netinkamai
koreguojamas
priima sprendimą
veikiančius
keisti netinkamai
elementus ir juos
veikiančius kodo
koreguoja.
elementus.
Atsižvelgiant į kodo testavimo
Paaiškina ryšį tarp
Paaiškina sąryšį tarp
rezultatus, koreguojama elektrinė
kodo veikimo
elektrinės schemos ir
schema
rezultato ir elektrinės kodo veikimo
schemos veikimo,
žino, kuriuos mazgus
reikia koreguoti
Kuriama fizinė dalis, projektuojami 3D Modeliuoja CAD
Skiria ir įvardina
objektai CAD programomis, ruošiami
programomis, skiria
reikalingas
failai tolimesniam apdirbimui.
failų formatus,
medžiagas, jų
3D spausdinimas, frezavimas ar kitas,
argumentuoja
savybes ir apdirbimo
pasirinktas, medžiagos apdirbimo
pasirinkto medžiagos būdus
būdas.
apdirbimo būdo
pasirinkimą.
Lituojama elektronikos dalis
Naudoja reikalingą
Saugiai ir nuosekliai
įrangą, valdo
naudoja įrangą,
technologinį procesą taupiai naudoja
medžiagas
Į ruošinius (ruošiniai gali būti
Geba organizuotis
Įvardina ir paaiškina
atspausdinti 3D spausdintuvus, frezuoti darbą, tinkamai
veiksmų, reikalingų
iš medžio ar kitos medžiagos ar
pasirenka reikalingų surinkti galutinį
apdirbti kitu, pasirinktu būdu)
darbo veiksmų seką, produktą, seką,
montuojama sulituota elektronika
argumentuotai
Kelia tinkamus
klausimus algoritmo
kūrimo ir veikimo
procese.
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(rekomenduojama surenkant galutinį
produktą, reguliariai testuoti veikimą,
siekiant išvengti klaidų).
13.

Visas įrenginys yra ištestuojamas
paskutinį kartą

14.

Formuluojamos išvados ir pateikiamos
tobulinimo kryptys bei teikiamos
rekomendacijos realios automatizuotos
parkavimo sistemos įdiegimui.
Rezultato aptarimas ir pristatymas

surenka galutinį
produktą.

paaiškina medžiagos
apdirbimo
technologijos
pasirinkimą.
Testuoja, analizuoja
Pateikia ir
testavimo rezultatus, argumentuoja
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį
Parengia ir pateikia
Pateikia darbo eigos
išmaniosios
ir pasiektų rezultatų
automobilių
išvadas, pasiektus
stovėjimo aikštelės
rezultatus, parengia ir
maketo pristatymą
pristato išmaniosios
automobilių
stovėjimo aikštelės
maketą
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Robotika ir mechatronika (Išmaniuoju įrenginiu valdomas robotas)
Priemonės: 3D platikas ir spausdintuvas, Arduino valdiklis, Bluetooth modulis, Važiavimo
platforma, Telefono app programavimas (https://appinventor.mit.edu/)
Užduotis: Sukurti telefonu valdomą robotą.
Reikalavimai užduočiai:
 Robotas turi būti valdomas išmaniuoju įrenginiu;
 Robotas privalo judėti;
Etapai:
Eil. Nr. Etapas
Pasiekimas
Vertinimas /kriterijus
1.
Idėjų paieška: mokiniai analizuoja
Stebi aplinką.
Identifikuoja ir
savo aplinką, stebi inžinerinius
Analizuoja, kokios
įvardina problemą,
sprendimus, palengvinančius žmonių
problemos
jos sprendimo
ar organizacijų kasdienybę ir buitį.
dažniausiai kyla ir
poreikį.
ieško sprendimų
šioms problemoms
spręsti.
2.
Problemų, kurios bus sprendžiamos
Ieško, randa, kaupia
Paaiškina sprendimą
sukuriant telefonu valdomą robotą
ir sistemina
išgrynintai
problemai.
gryninimas ir sprendimo idėjų atranka. informaciją,
reikalingą problemos
sprendimui rasti. Tai
gali būti jau
naudojamų sistemų
analogai, dizaino
sprendimai.
3.
Projekto, sprendžiančio pasirinktas
Kuria roboto
Argumentuoja
problemas veikimo principo (veiksmų valdymo sistemai
pasirinkimą ir
sekos) kūrimas.
reikalingą veiksmų
pateikia jo eskizą.
seką.
4.
Roboo prototipo kūrimas (priemonės:
Pasirenka reikalingus Geba pasirinkti
popierius, pieštukai, kartonas, žirklės,
įrankius, optimaliai
tinkamus įrankius,
klijai...): kuria bent 2 roboto dizainus,
naudoja medžiagas.
optimaliai ir taupiai
juos analizuoja. Išsirinkus galutinį
naudoti medžiagų.
dizainą, kuriamas maketas,
analizuojami jo matmenys ir
pritaikomumas.
5.
Kuriama robotro valdymo algoritmo
Kelia tinkamus
Sudaro reikalingų
schema.
klausimus algoritmo veiksmų eiliškumą,
kūrimo ir veikimo
geba paaiškinti
procese.
veiksmo
reikalingumą
6.
Jungiama ir testuojama elektrinė
Geba surinkti
Surenka elektrinę
schema (priemonės: maketavimo
reikalingą elektrinę
schemą, paaiškina
plokštė, Arduino valdikis, šviesos
schemą, naudoja
veikimo principą,
jutikliai, servo variklis...)
tinkamus
argumentuoja
komponentus.
komponentų
pasirinkimą
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kuriamas roboto valdymo kodas

Pagal algoritmo
schemą kuria kodą ir
jį testuoja

Moka atskiras
funkcijas, geba jas
naudoti, moka
optimizuoti kodą
Testuojamas valdymo ir, esant
Testuoja ir analizuoja Geba testuoti kodą,
poreikiui, koreguojamas
gautus rezultatus,
randa netinkamai
priima sprendimą
veikiančius
keisti netinkamai
elementus ir juos
veikiančius kodo
koreguoja.
elementus.
Atsižvelgiant į kodo testavimo
Paaiškina ryšį tarp
Paaiškina sąryšį tarp
rezultatus, koreguojama elektrinė
kodo veikimo
elektrinės schemos ir
schema
rezultato ir roboto
kodo veikimo
elektrinės schemos
veikimo, žino,
kuriuos mazgus
reikia koreguoti
Kuriamas roboto valdymo aplikacijos
Programuoja
Skiria ir įvardina
išmaniajam įrenginiui dizainas.
mobilios aplikacijos
reikalingus mobilios
dizainą.
aplikacijos langus,
argumentuoja jų
reikalingumą.
Kuriamas mobilios aplikacijos
Programuoja
Testuoja kodą, randa
telefonui valdymo kodas, testuojamas
mobiliąją aplikaciją
netinkamai
veikimas.
telefonui, testuoja
veikiančius
atskiras funkcijas.
elementus ir juos
koreguoja.
Argumentuoja
funkcijų
pasirinkimus.
Testuojama visa sistema, neveikiantys Testuoja, analizuoja
Pateikia ir
mazgai tvarkomi.
testavimo rezultatus, argumentuoja
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį.
Kuriama fizinė dalis, projektuojami 3D Modeliuoja CAD
Skiria ir įvardina
objektai CAD programomis, ruošiami
programomis, skiria
reikalingas
failai tolimesniam apdirbimui.
failų formatus,
medžiagas, jų
argumentuoja
savybes ir apdirbimo
pasirinkto medžiagos būdus.
apdirbimo būdo
pasirinkimą.
Lituojama elektronikos dalis
Naudoja reikalingą
Saugiai ir nuosekliai
įrangą, valdo
naudoja įrangą,
technologinį procesą taupiai naudoja
medžiagas
Į 3D spausdintuvu atspausdintą robotą Geba organizuotis
Įvardina ir paaiškina
montuojama sulituota elektronika
darbą, tinkamai
veiksmų, reikalingų
(rekomenduojama surenkant galutinį
pasirenka reikalingų surinkti galutinį
darbo veiksmų seką, produktą, seką,
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produktą, reguliariai testuoti veikimą,
siekiant išvengti klaidų).

16.

Visas įrenginys yra ištestuojamas
paskutinį kartą

17.

Formuluojamos išvados ir pateikiamos
tobulinimo kryptys bei teikiamos
rekomendacijos tokio roboto
panaudojimui kasdieniame gyvenime.
Rezultato aptarimas ir pristatymas

surenka galutinį
produktą.

argumentuotai
paaiškina medžiagos
apdirbimo
technologijos
pasirinkimą.
Testuoja, analizuoja
Pateikia ir
testavimo rezultatus, argumentuoja
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį
Parengia ir pateikia
Pateikia darbo eigos
išmaniuoju įrenginiu ir pasiektų rezultatų
valdomo roboto
išvadas, pasiektus
pristatymą
rezultatus, parengia ir
pristato išmaniuoju
įrenginiu.

Inžinerijos projektas (Išmaniojo namo maketas)
Priemonės: Arduino valdiklis, jutikliai, elektronikos priemonės (LED, laideliai, varikliukai...),
WIFI/Bluetooth modulis, telefono app programavimas (https://appinventor.mit.edu/)
Užduotis: Sukurti realiai veikiantį išmanaus namo maketą.
Reikalavimai užduočiai:
 Išmanaus namo veikimo principas turi turėti pritaikymo galimybę realiame gyvenime;
 Išmaniojo namo sistema turi spręsti konkrečias žmogui kylačias problemas (vidaus
temperatūros palaikymas, švieų reguliavimas, atskirų įrenginių komunikavimas...);
 Išmaniojo namo valdymas atliekamas naudojant išmanųjų įrenginį (telefonas, planšetinis
kompiuteris...).
Etapai:
Eil. Nr. Etapas
Pasiekimas
Vertinimas /kriterijus
1.
Idėjų paieška: mokiniai analizuoja
Stebi aplinką.
Identifikuoja ir
savo aplinką, stebi inžinerinius
Analizuoja, kokios
įvardina problemą,
sprendimus, palengvinančius žmonių
problemos
jos sprendimo
ar organizacijų kasdienybę ir buitį.
dažniausiai kyla ir
poreikį.
Svajoja apie savo išmaniuosius namus, ieško sprendimų
Argumentuoja savo
juos detaliai aprašo.
šioms problemoms
asmeninius poreikius,
spręsti. Drįsta svajoti įvardina poreikių
ir detaliai svajones
opatenkinimo
aprašyti.
priemones.
2.
Problemų, kurios bus sprendžiamos
Ieško, randa, kaupia
Paaiškina sprendimą
sukuriant veikiantį išmanaus namo
ir sistemina
išgrynintai
maketą gryninimas ir sprendimo idėjų informaciją,
problemai.
atranka. Rastas sprendimas privalo
reikalingą problemos
spręsti konkrečias kylančias
sprendimui rasti. Tai
problemas.
gali būti jau
naudojamų sistemų
analogai, dizaino
sprendimai.
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3.

Projekto, sprendžiančio pasirinktas
problemas veikimo principo (veiksmų
sekos) kūrimas.

4.

Maketo prototipo kūrimas (priemonės:
popierius, pieštukai, kartonas, žirklės,
klijai...): kuria bent 2 problemos
sprendimo dizainus, juos analizuoja.
Išsirinkus galutinį dizainą, kuriamas
maketas, analizuojami jo matmenys bei
dizaino tinkamumas aplinkai.
Kuriama išmanaus namo veikimo
Kelia tinkamus
algoritmo schema.
klausimus algoritmo
kūrimo ir veikimo
procese.

5.

6.

Jungiama ir testuojama elektrinė
schema (priemonės: maketavimo
plokštė, Arduino valdikis, šviesos
jutikliai, servo variklis...)

7.

Kuriamas išmanaus namo valdymo
kodas

8.

Testuojamas valdymo kodas prie
skirtingų situacijų ir, esant poreikiui,
koreguojamas

9.

Atsižvelgiant į kodo testavimo
rezultatus, koreguojama elektrinė
schema

10.

Kuriamas išmanaus namo valdymo
aplikacijos telefonui dizainas

11.

Kuriamas mobilios aplikacijos
telefonui valdymo kodas, testuojamas
veikimas.

Kuria išmanaus
namo sistemai
reikalingą veiksmų
seką.
Pasirenka reikalingus
įrankius, optimaliai
naudoja medžiagas.

Argumentuoja
pasirinkimą ir
pateikia jo eskizą.
Pasirenka tinkamus
įrankius, optimaliai ir
taupiai naudoja
medžiagų.

Sudaro reikalingų
veiksmų eiliškumą,
geba paaiškinti
veiksmo
reikalingumą
Geba surinkti
Surenka elektrinę
reikalingą elektrinę
schemą, paaiškina
schemą, naudoja
veikimo principą,
tinkamus
argumentuoja
komponentus.
komponentų
pasirinkimą
Pagal algoritmo
Moka atskiras
schemą kuria kodą ir funkcijas, geba jas
jį testuoja
naudoti, moka
optimizuoti kodą
Testuoja ir analizuoja Testuojas kodą, randa
gautus rezultatus,
netinkamai
priima sprendimą
veikiančius
keisti netinkamai
elementus ir juos
veikiančius kodo
koreguoja.
elementus.
Paaiškina ryšį tarp
Paaiškina sąryšį tarp
kodo veikimo
elektrinės schemos ir
rezultato ir elektrinės kodo veikimo
schemos veikimo,
žino, kuriuos mazgus
reikia koreguoti
Programuoja
Skiria ir įvardina
mobilios aplikacijos
reikalingus mobilios
dizainą, kuria
aplikacijos langus,
atskirus langus.
argumentuoja jų
reikalingumą.
Programuoja
Testuoja kodą, randa
mobiliąją aplikaciją
netinkamai
telefonui, testuoja
veikiančius
atskiras funkcijas.
elementus ir juos
koreguoja.
Argumentuoja
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12.

Testuojama visa sistema, neveikiantys
mazgai tvarkomi.

13.

Lituojama elektronikos dalis,
montuojama į maketą

14.

Į ruošinius montuojama sulituota
elektronika (rekomenduojama
surenkant galutinį maketą, reguliariai
testuoti veikimą, siekiant išvengti
klaidų).

15.

Visas įrenginys yra ištestuojamas
paskutinį kartą

16.

Formuluojamos išvados ir pateikiamos
tobulinimo kryptys bei teikiamos
rekomendacijos realaus išmaniojo
namo kūrimui. Rezultato aptarimas ir
pristatymas

funkcijų
pasirinkimus.
Testuoja, analizuoja
Pateikia ir
testavimo rezultatus, argumentuoja
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį.
Naudoja reikalingą
Saugiai ir nuosekliai
įrangą, valdo
naudoja įrangą,
technologinį procesą taupiai naudoja
medžiagas
Geba organizuotis
Įvardina ir paaiškina
darbą, tinkamai
veiksmų, reikalingų
pasirenka reikalingų surinkti galutinį
darbo veiksmų seką, produktą, seką,
surenka galutinį
argumentuotai
produktą.
paaiškina medžiagos
apdirbimo
technologijos
pasirinkimą.
Testuoja, analizuoja
Pateikia ir
testavimo rezultatus, argumentuoja
nustato neveikiančius testavimo rezultatus,
mazgus, geba juos
pagal juos koreguoja
sutvarkyti.
įrenginį
Parengia ir pateikia
Pateikia darbo eigos
išmaniojo namo
ir pasiektų rezultatų
maketo pristatymą
išvadas, pasiektus
rezultatus, parengia ir
pristato išmaniojo
namo maketą
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