
1 

 

          PATVIRTINTA 

          Direktoriaus  

          2019 m. vasario 25 d.  

          Įsakymu Nr. VĮ-19 

           

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO ALTERNATYVIOS MADOS ŠVENTĖS – KONKURSO  

„MADOS BLYKSTĖ - 2019“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventės – konkurso (toliau šventė) „Mados blykstė – 

2019",  nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, šventės organizavimo, 

vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Šventę organizuoja  Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla. 

3. Renginys organizuojamas įgyvendinant Plungės „Ryto“ pagrindinės  mokyklos 2019–2021 metų 

strateginio plano programos dalį „Saugios, kultūringos  ir modernios mokyklos kūrimas“. 

4. Informacija apie renginį skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje www.ryto.plunge.lm.lt/    

 

II. ŠVENTĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Plėtoti gabių ir talentingų vaikų ir jaunimo meninę saviraišką.  

6. Įvairiomis saviraiškos formomis ir  moderniomis tekstilės priemonėmis ugdyti mokinių  kūrybiškumą  

mados ir dizaino srityse. 

7. Lavinti mokinių estetinę vaizduotę ir gebėjimą pastebėti ir vertinti grožį tikrovėje ieškant  

individualaus stiliaus. 

8. Puoselėti vertybes, vienijančias mokyklos bendruomenę. Mokytis  draugiškumo, tolerancijos, 

bendraujant su moksleiviais ir bendraminčiais iš kitų respublikos  vietų. 

9. Spręsti vaikų ir jaunimo užimtumo problemas. 

10. Atrasti, įvertinti ir paskatinti jaunuosius mados dizainerius, studijas, būrelius ar individualius kūrėjus.  

 

III. REIKALAVIMAI ŠVENTĖS DALYVIAMS 

11. Šventėje gali dalyvauti mados ir meno studijų, būrelių, kultūros centrų ir bendruomenių klubų, meno ar 

bendrojo lavinimo mokyklų kolektyvai ir  individualiai dirbantys kūrybiški 12 - 18 metų vaikai ir 

jaunuoliai, kuriantys drabužių kolekcijas ar alternatyvaus meno kūrinius.  

12. Dalyviai  paruošia individualias arba  grupines alternatyvios mados kolekcijas: 

12.1 drabužių; 

12.2 šukuosenų; 

12.3 aksesuarų; 

12.4 avangardinių etiudų (muzikos, teatro, šokio ir t.t ). 

13. Sukuria ir pateikia alternatyvaus ar modernaus meno piešinius arba dizaino darbus tema   „Žemaitiški 

atspindžiai“, („Korkem žemaitėška....“) 

 

VI. ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO TVARKA 

14. Respublikinę vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventę – konkursą „Mados blykstė – 2019",  

organizuoja Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla 2019 m. lapkričio 15 d. 16 val.. 

15. Partneriai – Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras. 

16. Paraiškas (dalyvių anketas) priimame iki 2019 m.  spalio 30 dienos  

http://www.ryto.plunge.lm.lt/
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el. paštu irena.platakiene@gmail.com.  (1 priedas). Registruojamos ne daugiau,  kaip 1 vadovo arba 

autoriaus 2 kolekcijos. 

17. Piešinius, dizaino darbus pristatyti į mokyklą iki lapkričio 11 dienos, nurodant gavėją – „Mados blykstė 

- 2019“ (galima atvežti arba atsiųsti paštu, po renginio bus galima pasiimti). 

18. Visiems, laiku atsiuntusiems paraiškas el. paštu bus išsiųsti kvietimai su numatoma festivalio programa  

iki 2019 m. lapkričio 10 d..  

19. Respublikinė vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventė- konkursas „Mados blykstė – 2019",  

vykdoma, kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Kūrybiška edukacinė ugdymosi aplinka - 

vaikų kūrybiškumo, saviraiškos ir prasmingos veiklos bendruomenėje atspindys“ (paaiškinimai 2 

priedas), todėl  kolektyvų vadovai ir renginiuose dalyvaujantys mokytojai  gaus 18 val. kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimus. 

20. Mokytojams ir vadovams 2019 m. lapkričio 15 d. 13 val. vyks praktinė konferencija.   

 

V. REIKALAVIMAI KOLEKCIJOMS IR DIZAINO DARBAMS 

21. Kolekcijos modelių skaičius: minimalus 5 vnt. - maksimalus 15 vnt. 

22. Kolekcijos pristatymo trukmė - iki 5 min.. 

23. Dalyviai patys pristato kolekcijas ir atsiveža kokybišką muzikinį takelį (CD arba USB atmintinėje). 

24. Piešiniai ir dizaino darbai pristatomi su nuorodomis apie eksponavimą ir darbo kortele ( 12x8 cm, 

nurodant: darbo pavadinimą, autoriaus(ių) vardą, pavardę, mokyklą, klasę, mokytojo vardą, pavardę). 

 

VI. VERTINIMAS 

25. Šventei - konkursui pateiktas kolekcijas ir kūrybinius dizaino darbus vertina kompetentinga komisija, 

kurios sudėtį nustato organizatoriai. 

26. Vertinimo kriterijai kolekcijoms: 

26.1 kolekcijos idėjos originalumas ir aktualumas; 

26.2 meninė idėjos išraiška;  

26.3 sceninė etika ir elegancija;  

26.4 kostiumų modeliavimas;    

26.5 kolekcijos vientisumas;  

26.6 netradicinių medžiagų panaudojimas,  ekologija; 

26.7 režisūrinis sprendimas - teatralizacija. 

 

27. Piešinių ir dizaino darbų parodoje vertinama: 

27.1 idėjos meninė išraiška; 

27.2 medžiagų panaudojimo originalumas; 

27.3 praktiškumas. 

VII. APDOVANOJIMAI   

28. Visi šventės - konkurso dalyviai  ir mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.  

29. Kolekcijų nugalėtojai -  prizais. 

 

Kontaktai  pasiteiravimui ir registracijai:   

Mokytoja Irena Platakienė,  

tel. 8-682-51246 el.paštas  irena.platakiene@gmail.com 

Soc. pedagogė Rita Mačerauskienė  

tel.  (8-673)52305 el.paštas  r.macerauskiene@ryto.plunge.lm.lt 

mailto:irena.platakiene@gmail.com
mailto:irena.platakiene@gmail.com
mailto:r.macerauskiene@ryto.plunge.lm.lt
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1 priedas  

PARAIŠKA 

RESPUBLIKINĖ VAIKŲ IR JAUNIMO ALTERNATYVIOS MADOS ŠVENTĖ- KONKURSAS 

„MADOS BLYKSTĖ - 2019“  

(DALYVIŲ ANKETA) 

 

 

 
MOKYKLOS ,STUDIJOS, BŪRELIO PAVADINIMAS  

............................................................................................................................................................................ 
 

ADRESAS, TEL., EL. PAŠTAS ................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 

KOLEKTYVO PAVADINIMAS (JEIGU YRA).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

KOLEKCIJOS  PAVADINIMAS..................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 

PIEŠINIŲ, DIZAINO DARBŲ SKAIČIUS (IKI 5 VNT.) .............................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

AUTORIUS ARBA GRUPĖ.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

BŪRELIO AR KOLEKTYVO VADOVAS (-AI) tel. ir el. paštas .................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
 

DALYVIŲ SKAIČIUS, KLASĖ…................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 

YPATINGI PAGEIDAVIMAI.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

 

PASTABOS (keletą sakinių apie kolektyvą arba kolekcijos kūrimą) 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2 priedas  

INFORMACIJA 

 
Paruošta 18 valandų  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Kūrybiška edukacinė ugdymosi 

aplinka - vaikų kūrybiškumo, saviraiškos ir prasmingos veiklos bendruomenėje atspindys“, už kurią Jūs gausite 

„Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro“ pažymėjimus (mokamas 15 Eur.).  

Ši programa skirta visų  dalykų mokytojams, neformalaus ugdymo būrelių, studijų vadovams, kurie 

dalyvaus 2019 metų lapkričio 15 dieną Respublikinėje vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventėje-konkurse 

„Mados blykstė - 2019“. 

 1-oji programos dalis (2 val.)   

- Individualios konsultacijos elektroninėje erdvėje su festivalio organizatore ir programos vadove 

Irena Platakiene - dalyvio anketas atsiųsti iki š. m. spalio 30 d.   

- Registracija vyks per „Semiplius“ sistemą -  registruotis nuo š. m. lapkričio 3 d.   

 

 2-oji programos dalis (10 val.) 

Savarankiškas darbas: 

- Praktinė veikla su moksleiviais – Kūrybinių alternatyvaus meno darbų, t.y.: drabužių kolekcijos, 

muzikinio kūrinio, šokio, dizaino darbų ar  piešinių paruošimas. 

- Praktinės veiklos metu naudojamų metodų fiksavimas ir jų paruošimas pristatymui konferencijoje. 

 

 3-oji programos dalis (6 val.)   

Respublikinė alternatyvios mados šventė - konkursas š. m  lapkričio 15 dieną: 

- Piešinių ir dizaino kūrybinių darbų paroda – „Žemaitiški atspindžiai“, („Korkem žemaitėška....“) 

- Praktinė konferencija – „Vaikų kūrybiškumas - saviraiškos ir prasmingos veiklos bendruomenėje 

atspindys“. Jos metu  mokytojai praktiškai galės pristatyti savo veiklą (su nuotraukomis, video, 

stendais, žodžiu ar kitomis priemonėmis iki 5 min.).  

- Šventėje - konkurse pristatomų kolekcijų stebėjimas ir aptarimas. 

........................................................................................................................................................... 

Pastabos: 

Konferencijoje pranešimus gali skaityti arba stendinius pranešimus pateikti ir tie mokytojai, 

kurių moksleiviai nedalyvauja parodoje arba kolekcijų pristatyme. 

 

Klausimus galite siųsti  el. p.  irena.platakiene@gmail.com ar skambinti tel. 8 682 51246 (po 15 val.) 

Irena Platakienė – Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja 

mailto:irena.platakiene@gmail.com

