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RESPUBLIKINIO MOKSLEIVIŲ TECHNOLOGIJŲ  KONKURSO  

„EUROPOS PAVELDO ĮVAIROVĖS. ISTORINIO KOSTIUMO AKSESUARAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio moksleivių technologijų  konkurso “Europos paveldo įvairovės. Istorinio 

kostiumo aksesuarai“   (toliau Konkurso)  nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, 

konkurso dalyvius, konkurso temą,  reikalavimus gaminiams, konkurso organizavimo tvarką, gaminių 

vertinimą. 

1.2. Konkursą iniciuoja ir organizuoja Mažeikių Gabijos gimnazija. 

1.3. Konkursas skiriamas Mažeikių  Gabijos gimnazijos Menų projekto 20-mečiui paminėti ir 

Europos kultūros paveldo metams. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

2018 metai paskelbti Europos kultūros paveldo metai: Europos paveldo įvairovės ir turtingumo 

paminėjimas, todėl siekiama: 

2.1. Skatinti moksleivius domėtis Europos istorija, aksesuaruose perteikti išskirtinį paveldo grožį, 

kūrybinius polinkius ir atskleisti technologines kompetencijas. 

      2.1.1. Puoselėti moksleivių kūrybinę vaizduotę, naudojant įvairias technikas bei medžiagas, 

netradicinius sprendimo būdus. 
      2.1.2. Skatinti moksleivių domėjimąsi Europos paveldu, istoriniu kostiumu. 

      2.1.3. Lavinti mokinių estetinę vaizduotę. 

 

III.  KONKURSO DALYVIAI 

 

3.1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformalaus ugdymo įstaigų  5 - 

12  klasių moksleiviai. 

3.2.  Konkursas organizuojamas keturiose amžiaus grupėse: 5 - 6 klasių, 7 - 8 klasių, 9 - 10 klasių ir 

11 - 12  klasių mokiniai. 

 

IV.      KONKURSO TEMA 

 

4.1. Konkurso tema -“Europos paveldo įvairovės. Istorinio kostiumo aksesuarai“. 

4.2. Istorinis kostiumas – tai epochos kostiumo forma ir jo aksesuarai.  Apdarą formuoja vienos ar 

kitos epochos kultūriniai veiksniai ( religija, menas, mokslas, technologijos, ryšys su kitomis  

kultūromis, ekonomika). Žmogaus drabužiai atitinka gyvenamą laikotarpį, nes kostiumas - tai 

epochos produktas, standartas, kanonas, nuostata, kaip dera tuo laikotarpiu atrodyti, ką vilkėti, kaip 

pritapti prie likusios visuomenės dalies, net galimybė parodyti keliamą maištą prieš oficialią, tuo 

metu kanonizuoto kostiumo nuostatą. Iš siūlomų dėvėti apdarų skalės galima suprasti, jog įmanoma 

visiškai savarankiškai pasirinkti vienokį ar kitokį drabužį, bet jo pavidalas, faktūra, tekstūra, spalva, 

forma yra susiję su konkrečiu gyvenamuoju laikotarpiu ir nuo jo priklausomi, todėl  Konkursui 

pateikiamuose gaminiuose turi būti atpažįstama, istorinio kostiumo interpretacinio aksesuaro, 



pasirinkta epocha. Nagrinėjamos epochos- Senovės rytai (senovės Egiptas, Mesopotamija),  

Antikinis pasaulis (senovės Graikija, senovės Roma, Kreta, Mikėnai, Bizantija), Viduramžiai 

(Romanika, Gotika), Naujieji laikai (Renesansas, Barokas, Rokokas), Naujausieji laikai (XIXa. 

Mada). 

 

V.  REIKALAVIMAI GAMINIAMS 

 

5.1. Konkursui pateikiami įvairia technika atlikti gaminiai-aksesuarai, pagaminti iš įvairių tradicinių 

ir netradicinių  medžiagų, tradicinėmis ar  šiuolaikinėmis technikomis. 

5.2. Konkursui pateikiamuose aksesuaruose turi būti atpažįstama pasirinkta istorinė epocha. 

5.3. Kūriniai turi būti estetiški, išbaigti, originalūs. Kitų autorių meno kūrinius kopijuoti, kitų 

asmenų sukurtus darbus, kaip savo, pateikti draudžiama. 

5.4. Istorinio kostiumo galimi vyriški ar moteriški, karių kostiumo  aksesuarai - galvos apdangalai, 

rankinės, diržai, žiedai, apyrankės, kaklo papuošalai, auskarai,  šalikai, skarelės, avalynė, krepšeliai, 

pirštinės, bateliai, vėduoklės, lietsargiai, lazdelės ir kt. 

5.5. Organizatorius pasilieka teisę neeksponuoti konkurso nuostatų neatitinkančių darbų. 

5.6. Kartu su gaminiu turi būti užpildyta Konkurso dalyvio anketa (priedas). 

 

VI. KONKURSO  ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. 1. Konkursą organizuoja Mažeikių Gabijos gimnazijos dailės ir technologijų  mokytoja 

metodininkė – Ingrida Muturė 

6.2. Informacija apie Konkursą pateikiama gimnazijos  interneto svetainėje www.gabija.simnet.lt,  

siunčiama el. paštu, skelbiama socialiniuose tinkluose. 

6.3. Gaminiai  pateikiami  Mažeikių Gabijos gimnazijai (Mažeikių Gabijos gimnazija, Gabijos takas 

1, LT-89112, Mažeikiai) iki 2017 m. gruodžio 1 dienos. Siunčiant ant pakuotės užrašyti 

KONKURSUI  

6.4. Gaminiai  bus eksponuojami Mažeikių Gabijos gimnazijoje  Menų projekto metu.  

6.5. Darbai atsiimami nuo vasario 1d.  

6.4.Dalyvavimas Konkurse reiškia kūrinio autoriaus sutikimą su visomis šiuose Nuostatuose 

numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas nekomerciniais 

tikslais masinėse informacijos priemonėse, internete, eksponuojamas parodose ar renginiuose be 

atskiro autoriaus sutikimo ir jokio užmokesčio. 

6.4 Konkurso organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos Nuostatus. 

 

VII. GAMINIŲ VERTINIMAS 

 

7.1. Iki ankščiau nurodytos datos pateikti darbai pirmiausia bus įvertinti techniškai – ar kūrinys 

atitinka temą, ar pateikti visi reikalingi duomenys. Nuostatus atitinkantys darbai bus perduoti 

vertinimo komisijai. 

7.2. Komisija laureatų atranką vykdys atsižvelgdama į Nuostatus. 

7.3.  Konkurso darbus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinimo komisiją 

tvirtina Mažeikių Gabijos gimnazijos direktorius įsakymu. 

7.4. Laureatai skelbiami nuo  2017 m. gruodžio 11 d. interneto svetainėje www.gabija.simnet.lt ir 

mokytojo nurodytu el. paštu. 

7.5. Konkurso laureatai bei jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

 

 

 

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI:   

Tel. 868465621 – organizatorius, mokytoja Ingrida Muturė  

                                                                                                            el.paštas saulesdeze@gmail.com 

 

http://www.gabija.simnet.lt/
http://www.gabija.simnet.lt/
mailto:saulesdeze@gmail.com


 1 priedas 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIO MOKSLEIVIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSO 

„EUROPOS PAVELDO ĮVAIROVĖS. ISTORINIO KOSTIUMO AKSESUARAI“ 

 

Dalyvių anketa 

 

______________________________________ 
(mokyklos pavadinimas) 

 

 
Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė 

 

Klasė Aksesuaro 

pavadinimas 

Istorinio 

kostiumo 

epocha 

Mokytojo 

vardas, 

pavardė 

Mokytojo 

el. pašto 

adresas 

       

       

       

       

 

 


