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KONKURSO-FESTIVALIO „MENAS IR MADA 2022“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti meno ir mados dizaino įtaką 

besiformuojančiai jauno žmogaus asmenybei. 

2. Uždaviniai: 

2.1. gilinti ir plėsti meno ir mados dizaino sampratą, mokinių žinias apie meno, mados, 

dizaino procesus ir tendencijas; 

2.2. atskleisti mokinių kūrybinį potencialą, panaudojant visus įtraukiantį kūrybos 

procesą; 

2.3. lavinti mokinių estetinę, meninę saviraišką, naudojant inovatyvius „antrinio 

dizaino“ panaudojimo sprendimus; 

2.4. stiprinti bendruomeniškus partnerystės ryšius. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

3. Konkurse gali dalyvauti bendrojo ugdymo ir meno mokyklų mokinių grupės- 

komandos, neformaliojo ugdymo mokyklų mokinių grupės-komandos. 

4. Konkurso komandą sudaro mokinių grupė, susidedanti iš 5 mokinių. Komanda 

išsirenka grupės lyderį-vadovą. 

5. Dalyvaujanti mokykla gali turėti kelias mokinių grupes-komandas.  

6.  Komandos bus vertinamos, atlikę ir pristatę užduotis tokiose srityse: 

6.1. komandos prisistatymas,  

6.2. drabužio modelio kūrimas, 

6.3. šukuosenos kūrimas, 

6.4. skulptūros kūrimas, 

6.5. gyvojo paveikslo kūrimas pagal duotą pavyzdį, 



 2 

6.6. teorinė užduotis-testas. 

7. Konkursas-festivalis vyks 2022 m. birželio 8 d. 10 val. Prienų sporto centre, 

Pramonės g. 20, Prienai 

 

 

III SKYRIUS 

NUORODOS DALYVIAMS 

 

 8. Konkurso-festivalio „Menas ir mada 2022“ tema – „Retro futurizmas“. 

 9. Mokinių komandos aprūpinamos visomis reikalingomis priemonėmis konkurso- 

festivalio užduotims atlikti. 

10. Mokinių komanda ar individualus kūrėjas-dizaineris gali pristatyti savo sukurtą 

drabužių modelių kolekciją. Modelių skaičius neribojamas. 

11. Konkurso-festivalio dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato konkurso 

organizatoriai. 

 

IV SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

 12. Registracija vyksta el. p. ilonarasim@gmail.com iki 2022 m. birželio 1 d. 

13. Registruojantis pateikti komandos dalyvių paraišką (1 priedas). Kiekvienai 

komandai, kolekcijai pildyti atskirą paraišką. 

14. Pateikdami paraišką, dalyviai sutinka, kad konkurso-festivalio dalyvių duomenys 

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

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

15. Komandų atliktas užduotis vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

Vertinant atsižvelgiama į sceninį įvaizdį ir estetiką, idėjų originalumą, kūrybiškumą, atitikimą 

užduočių reikalavimams. 

16. Konkurso dalyviams įteikiama: 

16.1.  konkurso organizatorių padėka – visiems dalyviams; 

16.2. pagrindinio prizo (Grand Prix) komandos laimėtojo vardas, diplomas; 

16.3. komisijos narių nominacijos, diplomai; 

mailto:ilonarasim@gmail.com
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16.4. rėmėjų dovanos; 

16.5. mokyklos komandas ruošusiems mokytojams – padėkos raštai. 

  

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI  

 17. Konkursą organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazija, Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

   VII SKYRIUS  

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

18. Informaciją teikia Prienų „Žiburio“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Ilona 

Rasimavičienė tel. nr. 8 617 97785, Prienų švietimo pagalbos tarnyba tel. nr.: 8 319 52081 
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1 priedas 

 

 

KONKURSO- FESTIVALIO „MENAS IR MADA 2022“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Komandos, kolekcijos pavadinimas 

(įvardinti komandą ar kolekciją) 

 

Dalyvių amžius, klasė 

(kolekcijos autoriaus vardas, 

pavardė) 

 

Miestas, ugdymo įstaiga, kuriai 

atstovaujama 

 

Mokytojo vardas, pavardė 
 

 

 


