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TECHNOLOGIJŲ KONKURSO „KŪRYBOS PAUKŠTĖ“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Technologijų konkurso „Kūrybos paukštė“ nuostatai nustato tikslus ir uždavinius,
konkurso rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą, konkurso dalyvių apdovanojimą.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Konkurso tikslai ir uždaviniai:
2.1. Ugdyti mokinių gebėjimą kurti, planuoti, organizuoti ir nuosekliai, saugiai, kruopščiai
bei kokybiškai atlikti darbus, kūrybiškai naudotis dirbinių brėžiniais, skirti tekstilines medžiagas,
racionaliai jas naudoti, dirbti su šiuolaikinėmis darbo priemonėmis.
2.2. Ugdyti bendruosius technologinius ir kūrybinius gebėjimus, skatinti mokinius domėtis
technologijomis.
2.3. Skatinti mokinius bendradarbiauti, skleisti technologijų žinias ir praktinio darbo
patirtį.
2.4. Kelti technologijų dalyko prestižą ir aktyvinti technologijų mokytojų darbą.
III. KONKURSO RENGĖJAI
3. Konkursą rengia Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Berčiūnų pagrindinė mokykla.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A2-12 paskirta konkurso vertinimo komisija.
5. Konkurso laikas ir vieta – 2019 m. balandžio 18 d. 9 val., Berčiūnų pagrindinė mokykla.
6. Konkurso trukmė – 6 valandos (4,5 val. darbas, 1,5 val. pietūs, vertinimas, aptarimas ir
apdovanojimai).
7. Konkurse dalyvauja Panevėžio rajono mokyklų komandos, kurias sudaro ne daugiau
keturi 5–6 klasių mokiniai.
8. Dalyviai registruojami el. paštu ilona.cingiene@panrs.lt iki balandžio 10 d.
9. Konkurso užduotis, jos atlikimas, priemonės ir medžiagos, vertinimas.
9.1. konkurso užduotis – praktinis darbas „Viščiukas“. Atlikimas:
9.1.1. gaminio detalių kirpimas pagal brėžinį (bus pateikta keletas skirtingų brėžinių);
9.1.2. gaminio detalių derinimas ir jungimas;
9.1.3. atskirų detalių apipavidalinimas rankdarbių technikomis;
9.1.4. apipavidalintų detalių perkėlimas ant audinio (bus duotas organizatorių).
9.2. Darbui reikalingas priemones ir medžiagas kiekvienas konkurso dalyvis pasirenka ir
atsiveža iš pateikto sąrašo:
9.2.1. įvairaus tipo audinių skiautės;
9.2.2. siūlai (siuvimui, siuvinėjimui, nėrimui, mezgimui);
9.2.3. kailio ir odos atraižos;

9.2.4. dekoratyvinės virvelės ir juostelės;
9.2.5. vilna ir priemonės vėlimui;
9.2.6. puošimo elementai (sagos, karoliukai, plunksnos, žvyneliai, dekoratyviniai
akmenukai ir kt.);
9.2.7. puošimo elementų sujungimo ir tvirtinimo priemonės (vielutė, gumuotas siūlas,
žiogeliai, sagtelės, klijai);
9.2.8. vąšeliai, virbalai;
9.2.9. įvairios adatos;
9.2.10. žirklės;
9.2.11. liniuotė ar matavimo juostelė;
9.2.12. pieštukas, siuvėjo kreida;
9.2.13. popierius, kartonas, pieštukai;
9.2.14. sinteponas (būtinas dirbinių prikimšimui).
Siuvimo mašinomis, lygintuvais aprūpina konkurso organizatoriai.
9.3. Darbus vertina Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
sausio 8 d. įsakymu Nr. A2-12 paskirta olimpiados vertinimo komisija.
9.4. Vertinimo kriterijai:
9.4.1. gaminio detalių kirpimas pagal duotą brėžinį (vienodų detalių identiškumas) –
10 balų;
9.4.3. taupus medžiagų naudojimas – 10 balų;
9.4.4. detalių apipavidalinimas rankdarbių technikomis – 10 balų;
9.4.5. detalių jungimas su pagrindiniu audiniu, apdaila – 10 balų;
9.4.6. darbo vieta, darbo tvarka, saugus darbas – 10 balų.
V. KONKURSO FINANSAVIMAS
10. Konkursą finansuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
VI. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
11. Nugalėjusios komandos gauna diplomus, laimėję prizines vietas mokiniai – diplomus ir
prizus. Diplomu apdovanojama mokykla – 2019 metų technologijų konkursų „Jaunasis meistrelis“
ir „Kūrybos paukštė“ nugalėtoja, surinkusi bendrą didžiausią taškų skaičių.

