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Конкурс "Млади таленти модног дизајна"  је традиционално,такмичење 

ученика у изради најмаштовитије и најоригиналније  модне скице.  
Такмичење је намењено свим ученицима седмог и осмог разреда основних 

школа који желе да се такмиче и спремни су да покажу своје знање и вештине. То је 
прилика да сви ученици који мисле да имају таленат, а нарочито они који дизајном 
текстила или одеће желе професионално да се баве, покажу својe могућности. 

 
Циљ такмичења је развијање интересовања за дизајн текстила и одеће, као и 

стваралачких способности, креативности и оригиналности. 
Ученици имају задатак да на најбољи могући начин прикажу своје идеје у вези 

са дизајнирањем текстила, одеће и модних детаља, као и вештине у цртању скица, тј. 
идејних решења. 

 
Ученици се такмиче у две  категорије од којих је једна тематска : 
• у категорији ДИЗАЈН МОДНОГ ДЕТАЉАод текстилног материјала (торба, 

капа или рукавице)  и 
• у категорији ДИЗАЈН ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА, чија је тема  "Изглед школске 

униформе"  какву би ученици прихватили и са задовољством желели да носе; 
 
Ученици - такмичари, своје радове треба да  пошаљу до 01.04.2017. 

године. 
Након тога ће жири, који чине наставници стручних предмета Школе за дизајн 

текстила, прегледати све радове и одабрати најбоље. 
По три најбоља рада из сваке категорије биће награђена. Њихови аутори 

освојиће веома интересантне поклоне, али ће и сви остали учесници бити адекватно 
награђени. 

Изложба свих радова, као и свечано проглашење победника и додела награда, 
биће одржана у Школи за дизајн текстила у мају месецу. Том приликом биће одржана 
велика модна ревија за све учеснике Конкурса. Представиће се Школа за дизајн 
текстила својим моделима и модним детаљима. Такође ће бити приказани и најбољи 
радови Конкурса који су реализовани. 

О тачном датуму одржавања ове свечаности, све школе ће бите накнадно 
обавештене. 

 
 
Пропозиције: 

           Радови треба да буду урађени на папиру димензија блока бр. V, у боји, 
слободним ликовним техникама. Уз рад је потребно послати име и презиме, 
одељење, школу, број телефона и име и презиме наставника 

Сваки учесник може конкурисати у обе категорије и за сваку категорију може 
послати више радова. 
 


