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MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ KŪRYBINIŲ 

DARBŲ KONKURSO 

„MANO RANKINĖ GRAŽIAUSIA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

1. Skatinti mokinius pažinti tekstilės ir konstrukcinių medžiagų panaudojimo galimybes. 

2. Ugdyti mokinių norą reikšti savo mintis, lavinti kūrybiškumą, ugdyti erdvinį mąstymą, 

konstravimo gebėjimus. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

3. Konkurse gali dalyvauti bendrojo ugdymo ir meno mokyklų mokiniai, neformaliojo 

ugdymo mokyklų mokiniai. 

4. Darbo autoriais gali būti pavieniai mokiniai arba mokinių grupė, susidedanti ne  

daugiau kaip iš 2 mokinių. 

5. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 5–8 ir 9–12 klasių mokiniai. 

6. Konkursui pateikti darbai bus skirstomi pagal jų paskirtį į dvi kategorijas: 

6.1. rankinės, naudojamos kaip madingas aksesuaras arba įvairių reikalingų daiktų bei 

smulkmenų talpyklė.  

6.2. rankinės, naudojamos kaip interjero detalės, puošybos elementas. 

 

III SKYRIUS 

NUORODOS DALYVIAMS 

7. Konkurso darbai turi atitikti temą „Mano rankinė gražiausia“. 

 8. Mokiniai konkursui pateikia: 

8.1. savarankiškai sukurtas rankines, kurias gaminant buvo panaudotos įvairios tekstilės 

technologijos: siuvimas, nėrimas, mezgimas, siuvinėjimas, konstrukcinių medžiagų ir kitos 

technologijos. Gaminant rankines ir sutvirtinant konstrukciją galima naudoti įvairius audinius, siūlus, 

vilną, odą, keramiką, medieną, vielą, kartoną, popierių, plastiką, antrines žaliavas ir kt. 



  

8.2. prie darbo turi būti pritvirtinta kortelė, kurioje būtų nurodytas darbo pavadinimas, 

autoriaus (autorių grupės) vardas(-ai), pavardė(-ės), klasė ir mokykla, vadovavusių mokytojų vardai 

ir pavardės. Kartu turi būti pateiktas konkurso dalyvių ir jų darbų sąrašas. Sąraše turi būti nurodyta 

mokykla, mokinio, darbo grupės mokinių vardai ir pavardės, klasė, darbų pavadinimai, mokytojo 

vardas ir pavardė. 

8.3. kortelėje nurodyti, kuriai kategorijai priskiriamas darbas. 

9. Darbų pateikimas:  

9.1. kūrybiniai darbai turi būti pristatyti iki 2019 m. balandžio 10 d. imtinai į Prienų 

„Revuonos“ pagrindinę mokyklą, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 6, Prienai, LT-59114, nurodant, 

kad darbas skirtas „Mano rankinė gražiausia“ konkursui. 

 

IV SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 10. Registracija vyksta el. p. rasa.asar@gmail.com iki 2019 m. kovo 29 d. 

11. Registruojantis pateikti dalyvio paraišką (1 priedas). Kiekvienai rankinei pildyti 

atskirą paraišką. 

12. Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka, kad konkurso dalyvio duomenys bus 

naudojami viešinimo tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

13. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant atsižvelgiama į 

darbo estetinį atlikimą, kūrybiškumą, meniškumą, originalumą, atitikimą nuostatų reikalavimams. 

14. Darbai bus įvertinti iki 2019 m. balandžio 12 d. 

15. Kiekvienoje klasių grupėje I–III vietas laimėję darbų autoriai bus apdovanoti Prienų 

rajono savivaldybės Švietimo skyriaus diplomais, padėkos raštais bei rėmėjų dovanomis. Laureatų 

darbų vadovai bus apdovanoti padėkos raštais. 

16. Visiems konkurso dalyviams bei juos ruošusiems mokytojams bus įteiktos padėkos. 

17. Konkurso atidarymo šventė ir dalyvių apdovanojimas vyks Prienų „Revuonos“ 

pagrindinėje mokykloje 2019 m. balandžio 16 d. 12.00 val. 

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI  

 18. Konkursą organizuoja Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla. 

 

mailto:mtkc.kaunas@gmail.com


  

   VII SKYRIUS  

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

19. Informaciją teikia Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų 

mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė tel. nr.: 8 611 00775, Prienų švietimo pagalbos tarnyba tel. 

nr.: 8 319 52081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 priedas 

 

 

 

MOKINIŲ  TECHNOLOGIJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„MANO RANKINĖ GRAŽIAUSIA“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Kategorija, kuriai priklauso rankinė 

 

Kolekcijos pavadinimas 

 

Dalyvių amžiaus grupė, klasė 

 

Miestas, mokykla/ugdymo įstaiga, 

kuriai atstovaujama 

 

Rankinės autoriaus/-ių vardas, 

pavardė 

 

Mokytojo vardas, pavardė 
 

 

Telefonas, el. paštas 
 

 



 


