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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Senovėje žmonės savo kūnus dengdavo
medžio žieve, lapais, plunksnomis, žvėrių
kailiais, rištų džiovintų žvėrių kailiais ar augalų
kuokštais. Besivystantis žmogaus intelektas
taip pat turėjo įtakos ir jo drabužių pasirinkimui
– atsirado drabužiai iš lino, medvilnės,
kanapių ar vilnos. Išsiskyrė moteriški, vyriški ir
vaikiški drabužiai. Tautinis kostiumas,
susiformavęs istorinių, ekonominių, socialinių
ir gamtinių sąlygų įtakoje, tapatinamas su tam
tikra tauta ar regionu, mums perteikia žinias
apie kiekvienos tautos tradicijas, papročius ir
gyvenimo būdą. Liaudies kostiumas, kurį
vilkėjo konkretus asmuo, taip pat galėjo
parodyti jo socialinę, šeiminę ar religinę
padėtį.
Kaip šiais laikais apibrėžiame tautinį
kostiumą? Tautinis kostiumas – tam tikrai
šaliai ar istorijos laikotarpiui būdingas arba
tam tikrai veiklai tinkamas drabužių rinkinys
(dar vadinamas regioniniu kostiumu, tautiniu
kostiumu ar tradiciniu drabužiu). (Šaltinis:
Kembridžo žodynas). Liaudies kostiumus (taip
pat regioninius, tautinius ar tradicinius
drabužius) taip pat galima apibrėžti kaip
praeityje plačiai dėvėtą drabužių, papuošalų ir
aksesuarų ansamblį, kurį dėvėjo tam tikrais
bruožais atpažįstama žmonių grupė. Tautiniais
kostiumais paprastai atskleidžiami tradiciniai
menai ir amatai, kurie yra svarbi šalies,
regiono ar kultūros paveldo dalis. Tai puikus
būdas sužinoti šalies istoriją. Nacionalinė
apranga taip pat gali atvirai ar subtiliai parodyti
kolonijinę pasaulio šalių istoriją. Pavyzdžiui,
lietuvių liaudies kostiumas, sukurtas XIX – XX
amžių sandūroje, kai kilo tautinio atgimimo
idėjos, buvo svarbi tautinio identiteto dalis
šalia savo kalbos ar papročių, išsiskirianti
drabužiais, audinių raštais ir spalvų deriniais,
nes tuo metu valstiečiai vis dar išlaikė

šimtmečių senumo tradicinius drabužius su
jiems būdingomis medžiagomis, spalvomis,
siuvinėjimais, dekoracijomis ir savitumu.
Lietuvos valdymo laikais Rusijos carinės
valdžios ir tautinio atgimimo valdymo metais,
siekiant sustiprinti šalies tautinį identitetą,
valstiečių apranga buvo pradėta vertinti ir
pristatyti kaip tautos vertybė, įvairiuose
leidiniuose buvo publikuojamos jį dėvinčių
žmonių nuotraukos.
Įvairių tautinio kostiumo, kaip svarbios
nacionalinės istorijos dalies, kūrimo pavyzdžių
yra ir kitose šalyse, pavyzdžiui Švedijoje, kur,
pasak kai kurių šaltinių, švedų nacionalinis
kostiumas dräkten buvo sukurtas tam, kad
atbaidytų švedus nuo ekstravagantiškų XVIII
amžiaus Europos madų.
Nepaisant to, kad šiais laikais tautiniai
kostiumai dažniausia yra dėvimi per
nacionalines šventes arba dažniausiai
reprezentuoja šalį užsienyje per kultūros
paveldo renginius, neabejotiną jų įtaką ir
įspūdį galima atpažinti drabužiuose ir
aksesuaruose, kuriuos dėvime šiandien.
„Šiuose kostiumuose yra paslėpti kodai ar
neverbalinis bendravimas. Išstudijavę spalvas,
šalikų padėtį, skrybėlių pakrypimą, galite
sužinoti, ar kas nors sulaukė santuokinio
amžiaus, ar sielvartauja dėl mirusio artimo
žmogaus ir pan. Kostiumai gali mums daug ką
pasakyti. Jie buvo tarsi savo laiko „Instagram“
ir „Facebook“, - sako fotografas Gregoras
Hohenbergas. (šaltinis:
http://nationalclothing.org/europe/320-varietyof-european-folk-costumes-over-250european-regions-on-one-folk-festival.html)
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Nuotraukos:
1. Moterys, vilkinčios tradiciniu žemaitišku tautiniu kostiumu (šaltinis:
http://www.baltai.lt/?p=15715).
2. Lietuvių dizainerio J. Statkevičiaus 2016 m. pristatytos kolekcijos, kurią ikvėpė tautinis
kostiumas, modelis
(šaltinis https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mada/juozas-statkevicius-pristaterafinuotai-ironiska-kolekcija-ikvepta-tautinio-paveldo-1032714709#galerija/106061/2582427)
Ištrauka iš interviu portalui Delfi.lt po kolekcijos pristatymo:
Kristina Sabaliauskaitė*: Man atrodo, itin svarbu, kad sukūrei labai jauną ir labai šiuolaikišką
kolekciją. Pažvelgei į tautinį kostiumą ne kaip į muziejinį ar proginį pasipuošimą, bet kaip į madą,
kuri gali būti šauni, „ant bangos“, dėvima kasdien, patogiai ir su pasididžiavimu.
Juozas Statkevičius** : Mane nuoširdžiai pribloškė, kad mano modeliai, jauni žmonės, kurie
niekuomet nesigilino į tautinio kostiumo subtilybes, net nesuprato, ką rengiasi. Sakė: labai cool. To
ir siekiau šita kolekcija, norėjau, kad jauni žmonės atkreiptų dėmesį į istoriją ir ja pagaliau
didžiuotųsi. Norėjau įrodyti, kad iš žemaitiško audinio pasiūtas švarkas gali „nunešti“ užsienines
madas. Štai, kur yra tikras, neimituotas, neskolintas grožis.

Visas straipsnis: https://bit.ly/33cJkMq
* Dailės istorikė, menotyros mokslų daktarė, rašytoja
** Mados dizaineris
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Tapk mados detektyvu
Šiuo pratimu norime paskatinti mokinius
atidžiau pažvelgti į tautinio kostiumo
medžiagų, spalvų ir raštų simboliką, atrasti
bendrystę su kitomis Europos šalimis ir
atskleisti jų tarpusavio įtaką, išsamiau
susipažindami su atskirų šalių tautiniuose
kostiumuose užkoduotomis istorijomis.
Pratimo veiklų metu susipažindami su savo
šalies, kaimyninių ir kitų Europos šalių
tautiniais kostiumais, mokiniai turės galimybę
atrasti jų panašumus ir skirtumais, istorinėmis
aplinkybėmis, kurios galėjo turėti įtakos jų
virsmui, medžiagų, spalvų ir raštų simbolika
bei jų atspindžiais šiuolaikinėje madoje.
Siūlomos veiklos metu mokiniai galės rasti
jiems rūpimus atsakymus apie tautinį
kostiumą, kultūros paveldo objektą bei aptarti
galimas verslumo idėjas.

Pratimo tikslai:
Didinti tautinio kostiumo
žinomumą.
Skatinti susipažinti su Europos
šalių tautiniais kostiumais.
Atskleisti skirtingų šalių istorinius
ryšius.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūrospažinimo
#užsieniokalbos
#amatų
#informaciniųtechnologijų
#menų
#etikos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Nacionalinės spalvos“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, rašymo priemonės.
Pratimą pradėkite su mokiniais
paanalizuodami tradicinius lietuviškus ir
kaimyninių šalių kostiumus (jo spalvas,
medžiagas, raštus (juos galite rasti šio pratimo
šaltiniuose). Užduotis gali būti atliekama
grupėje arba individualiai. Analizuodami
tautinius kostiumus turėtumėte:
Surasti pasirinktų šalių tautinių kostiumų
panašumus ir skirtumus;
● Bendrus istorinius faktus, galėjusius įtakoti
pastebėtus panašumus.
●

Veiklos rezultatas.
Surastos informacijos
pristatymas bendru klasėje
sutartu formatu.

Atsižvelgiant į pamokos tikslus sutarkite
kokia kalba mokiniai turės atlikti pristatymą
– lietuvių ar užsienio kalba.
● Atsižvelgiant į užduočiai atlikti suplanuotą
laiką bei mokinių gebėjimus nuspręskite,
kokia forma pateiks parengtą informaciją žodžiu, rašiniu, iliustruotu nuotraukomis,
prezentacija (parengta „Power Point“,
„Prezi“, „Canva“ ar panašia programa).
● Paskatinkite mokinius apžvelgti visų
kaimyninių šalių, ar šalių, su kuriomis
Lietuvą sieja bendri istoriniai faktai,
tautinius kostiumus.
●

Išklausius visas mokinių prezentacijas siūlome
klasėje organizuoti diskusiją, aptariant šiuos
žemiau pateiktus klausimus:
●
●
●

●

Rekomendacijos mokytojui:
● Mokiniai, dirbantys grupėse, turi surasti
reikiamą informaciją, patikrinti šios
informacijos šaltinio patikimumą (pvz.
apžvelgiant kelius panašius šaltinius) bei
susistemintą informaciją pateikti savo
klasės draugams. Siekiant užtikrinti
informacijos patikimumą galite paprašyti
mokinių pateikti apžvalgai naudojamus
informacijos šaltinius.
● Nustatykite laiką, kurį skirsite šiai užduočiai
atlikti, atsižvelgiant į mokinių pasirengimo
lygį.

●

Kokios yra populiariausios Europos tautinių
šalių spalvos?
Ar jos atspindi tokius pačius simbolius/ turi
panašias reikšmes?
Kokie yra populiariausi Europos šalių
tautinių kostiumų raštai? Kokie istoriniai
faktai tai galėjo įtakoti?
Ar jie atspindi tuos pačius simbolius/
reikšmes? Kokie istoriniai faktai tai galėjo
įtakoti?
Kokie yra šalių skirtumai/ panašumai susiję
su kostiumo dėvėjimu? Kokie istoriniai
faktai tai galėjo įtakoti?

Ši veikla padės mokiniams įgyti ir pagilinti
žinias apie Europos šalių tautinius kostiumus,
skatinti geriau jį pažinti bei atrasti istorinius
ryšius tarp skirtingų šalių ir skirtingų tautinių
kostiumų istorinę transformaciją, taip pat
patobulinti šias bendrąsias kompetencijas:
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Raštingumo/ daugiakalbystės
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● atskirti ir naudoti įvairius informacijos
šaltinius, ieškoti, rinkti ir apdoroti
informaciją;
● nustatyti, suprasti, interpretuoti faktus ir
nuomones rašytine ir žodine forma;
● naudoti vaizdinę ir skaitmeninę medžiagą
visose disciplinose ir kontekstuose
nacionaline ir užsienio kalba, integruojant
istorines žinias ir esamas tarpkultūrines
kompetencijas;
● įtikinamai suformuluoti ir išreikšti temą
atitinkančias išvadas ir argumentus.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● kritiškai vertinti informacijos ir duomenų,
teikiamų skaitmeninėmis priemonėmis,
pagrįstumą, patikimumą ir poveikį;
● siekti užsibrėžtų tikslų naudojant
skaitmenines technologijas;
● naudoti skaitmenines technologijas
asmeniniams, socialiniams ar verslo
tikslams įgyvendinti.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● kritiškai apžvelgti pagrindinius šalies,
Europos ir pasaulio istorijos pokyčius;
● pritaikyti žinias apie Europos integraciją,
įvairovę ir kultūrines tapatybes Europoje ir
pasaulyje;
● suprasti Europos kultūrų daugiakultūrinius ir
socialinius bei ekonominius aspektus;
● pritaikyti žinias apie pagrindines sąvokas ir
reiškinius, susijusius su asmenimis,
grupėmis, darbo organizacijomis,
visuomene, ekonomika ir kultūra.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus:
(Užsienio kalba: rašytinio informacijos
suvokimas, gebėjimas ją pristatyti žodžiu)
Amatai: gebėjimas atpažinti skirtingų šalių
tautinius drabužius, jų medžiagas ir raštus).
2. Vertinimas atsižvelgiant į bendrą grupės
darbą – mokinio įsitraukimas į veiklą, tikslo ir
siekiamų rezultatų suvokimą bei gebėjimą juos
pristatyti. Pasirinkus šį metodą, mokiniams
turėtumėte pristatyti šiuos vertinimo kriterijus:
● tyrimo apimtis;
● reikiamos informacijos suradimas, jos
išsamumas;
● aiški rezultatų pateikimo struktūra;
● pademonstruotas gebėjimas dirbti grupėje
(individualiai), susitarti, organizuoti ir
pristatyti grupės (individualaus) darbo
išvadas;
● originalumas ir kūrybiškumas pristatant
rezultatus;
● pademonstruotas gebėjimas etiškai
reikiamai išreikšti nuomonę, demonstruoti
žinias ir suvokimą.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat gebėjimas
pritaikyti integruotų mokomųjų dalykų metu
įgytas žinias:
Rekomenduojamas raštingumo /
daugiakalbystės kompetencijai priskiriamų
įgūdžių demonstravimo vertinimas:
● išvadoms formuluoti buvo panaudoti keli
aktualūs šaltiniai;
● darant išvadas buvo panaudota faktinė
informacija ir skirtingų autorių nuomonės;
● informacijai apdoroti ir išvadoms padaryti
buvo pritaikytos istorijos ir kultūros žinios;
● rasta ir apibendrinta informacija pateikiama
argumentuotai ir reprezentatyviai.
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Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● informacijai rasti buvo tinkamai panaudoti
skaitmeniniai šaltiniai;
● rengiant informacijos pristatymą buvo
panaudota keletas skaitmeninių įrankių;
● rasti informacijos šaltiniai kritiškai įvertinti.
Rekomenduojamas pilietiškumo
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:

pademonstruotos žinios apie tautinio
kostiumo raidą nacionalinės, Europos ir
pasaulio istorijos kontekste;
● pademonstruotos žinios apie Europos
integraciją, įvairovę ir kultūrines tapatybes,
apžvelgti skirtingi tautiniai kostiumai;
● pritaikytos žinios apie Europos visuomenės
daugiakultūrę ir socialinę bei ekonominę
dimensijas;
● atspindėtos pagrindinės sąvokos ir
reiškiniai, susiję su asmenimis, grupėmis,
tautomis ir kultūra.
●
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2 užduotis „Tinkamos rankinės paieška“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, rašymo priemonės.
Pakvieskite mokinius, suskirstytus į skirtingas
grupes (jų skaičius priklauso nuo klasės
dydžio) apsilankyti pasaulinėje e-prekyvietėje
www.etsy.com. Naršydami joje jie turėtų

Rankinė
(nuotrauka)

Kaina Medžiagos

atrasti rankines, atspindinčias nacionalinio
kostiumo detales (susijusias su konkrečia
šalim/ regionu). Kiekviena grupė turi aptarti
tarpusavyje bei bendrai pristatyti išvadas
užpildydami lentelę pateiktą žemiau. Siūlome
pristatymą iliustruoti nuotraukomis. Papildoma
užduotis atsižvelgiant į pamokos tikslus –
galimos gaminio savikainos apskaičiavimas.

Nacionalinio kostiumo
detalės (šalis), nuotrauka

Veiklos rezultatas.
Tinkamai užpildyta lentelė.

Ši veikla turėtų padėti studentams pagilinti
žinias apie skirtingų Europos šalių tradicinius
kostiumus, jų transformaciją iki šių dienų,
paskatinti pasinaudoti šiomis žiniomis verslo
tikslais, taip pat patobulinti šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● užduočiai atlikti panaudoti keli aktualūs
šaltiniai;
● rasta ir apibendrinta informacija pateikiama
argumentuotai ir reprezentatyviai.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● naršyti prekyvietėje vadovaujantis
instrukcijomis anglų kalba.

●

Nacionalinio kostiumo detalės (raštai/
medžiaga/ spalvos, kitos detalės)

tobulinti pristatymo žodžiu įgūdžius užsienio
kalba.

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● atrinkti ir panaudoti tinkamus informacijos
šaltinius;
● atlikti užduotį tinkamai naudojantis
skaitmeninėmis technologijomis.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● nustatyti užduoties ir tikslingo darbo tikslus
/ rezultatus;
● susitelkti, kompleksiškai spręsti užduotį
siekiant sutartų rezultatų;
● pasirinkti ir naudoti tinkamas priemones
tam tikroms probleminėms situacijoms
spręsti.
Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
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surasta informacija pasaulinėje prekyvietėje
www.etsy.com buvo tinkamai panaudota
užduotiems tikslams pasiekti;
● užduočiai atlikti buvo panaudoti keli
šaltiniai;
● parengta informacija pateikiama
argumentuotai ir reprezentatyviai.

●

dirbti tiek individualiai, tiek
bendradarbiaujant komandoje, sutelkti
turimus išteklius;
● apibrėžti kriterijus, būtinus priimti
individualius ir (ar) grupinius sprendimus;
● kūrybiškai dirbti siekiant suplanuotų
rezultatų.

●

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:

Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● tinkami ir patikimi šaltiniai panaudoti
užduočiai atlikti;
● tinkamai užpildyta lentelė.

atpažinti kultūros paveldo objektus
skirtingose meno formose;
● tinkami pritaikyti žinias apie Europos
kultūras, istoriją ir tautinį kostiumą.
●

Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus:
(Ekonomika: gebėjimas apskaičiuoti produkto
savikainą; Amatai: gebėjimas atpažinti raštus,
būdingus skirtingoms ES / pasaulio šalims).
2. Vertinimas atsižvelgiant į tarpdisciplininį
požiūrį:
● tautinių kostiumų tyrimo metu įgytų žinių
pritaikymas (1 etapas);
● aktualių tarpdisciplininių žinių pritaikymas.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat gebėjimas
pritaikyti integruotų mokomųjų dalykų metu
įgytas žinias.
Rekomenduojamas raštingumo /
daugiakalbystės kompetencijai priskiriamų
įgūdžių demonstravimo vertinimas:

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● pademonstruotas tikslingos pastangos
siekiant užduoties / rezultato išsamumo;
● rezultatai, parengti laikantis terminų;
● užduočiai įgyvendinti buvo pasirinkti tinkami
įrankiai.
Rekomenduojamas verslumo kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● tinkamai išnaudoti turimi grupės ištekliai;
● mokiniai sugebėjo nustatyti rankinei
pagaminti reikalingus išteklius ir savikainą.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● buvo identifikuotos skirtingų Europos
tautinių kostiumų detalės;
● atliekant užduotį tinkamai pritaikytos žinios
apie Europos kultūras, istoriją ir tautinį
kostiumą.
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ŠALTINIAI
Euromaxx reportažas (anglų k.) apie kasmetinį
5 dienų festivalį Europeada, skirtą pristatyti
Europos nacionalines kultūras:
Europeade festival, Celebrating European
Folk Culture

Tradiciniai Europos šalių kostiumai (anglų k.):
Traditional Clothes by European Countries

