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TARPTAUTINIO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ“ NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
Piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą” – neformalaus vaikų švietimo renginys,
skirtas mūsų respublikos ir kitų šalių vaikams
Konkurso organizatorius - Panevėžio gamtos mokykla
TIKSLAS
Ugdyti atvirą, dėmesingą žmogui ir aplinkai vaiką, siekiantį per kūrybą išreikšti savo požiūrį, nuostatas
į gamtą ir meną
DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 4 iki 19 metų
VIETA IR LAIKAS
Piešinius siųsti arba pristatyti adresu:
Panevėžio gamtos mokykla
Smėlynės g. 171, 37450 Panevėžys, Lietuva
Telefonas pasiteiravimui (8-45) 577521
El.paštas: ivanauskienerima@gmail.com
Konkurso rezultatai, konkretus parodos atidarymo laikas ir vieta skelbiami mokyklos interneto
svetainėje: www.gamtosmokykla.lt ne anksčiau gegužės 20 d.
PIEŠINIŲ PATEIKIMAS IR KITA INFORMACIJA
Pristatymas iki balandžio 1d.
Matmenys tik A3 formato (didesni nebus vertinami)
Atlikimas galimas įvairiomis tapybos ir grafikos technikomis
Teikiami tik individualūs darbai
Kitoje piešinio pusėje pateikiama informacija (Priedas Nr.1)
Bendras piešinių ir jų autorių sąrašas (Priedas Nr.2)
Dalyvių piešiniai negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, reprodukuoti
ugdymui skirtuose leidiniuose, eksponuoti mokyklos interneto svetainėje
PIEŠINIŲ VERTINIMAS
Piešinius vertina Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta komisija, kurios darbe
dalyvauja Lietuvos Dailininkų Sąjungos nariai – pedagogai
Piešiniai vertinami keturiose amžiaus grupėse: ikimokyklinio amžiaus, 7-10m., 11-14m., 15-19m.
Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
1. Atitikimas temai, interpretacija.
2. Piešinio originalumas.
3. Naudotos technikos savitumas.
4. Estetinis vaizdas.
APDOVANOJIMAS
Geriausių piešinių autoriai – laureatai apdovanojami diplomais ir prizais parodos atidarymo metu,
neatvykusiems į atidarymą – išsiunčiami elektroniniai diplomai

Priedas Nr.1. Spausdinta informacija piešinio kitoje pusėje:
Mokinio pavardė, vardas, metai
Piešinio pavadinimas
Miestas, rajonas, mokykla
Mokytojo(os) pavardė, vardas
Mokyklos adresas, elektroninis paštas
Prašome pateikti pagal pavyzdį

Jonaitis Jonas 9m.
„Miškas“
Kaunas, „Saulės“ gimnazija
Mokytoja Jonienė Janina

„Saulės“ gimnazija
Taikos pr. 10
LT-08222, Kaunas
saulegimnazija@gmail.com

Priedas Nr.2 Bendras piešinių ir jų autorių sąrašas

Eil.
Nr.
1
2
3
4

Į voką su piešiniais prašome įdėti spausdintą informaciją pagal pavyzdį

Piešinio autoriaus Metai Piešinio
Pedagogas Miestas (rajonas),
Pedagogo kontaktai
pavardė, vardas
pavadinimas
ugdymo įstaiga
Jonaitis Jonas
16
Miškas
Jonienė
Kaunas,
867123456
Janina
„Saulės“ gimnazija janinajonienė@gmail.com
Petraitis Petras
16
Pieva
Jonienė
Kaunas,
867123456
Janina
„Saulės“ gimnazija janinajonienė@gmail.com
Onaitytė Ona
17
Drugelis
Rimaitis
Kaunas,
867654321
Rimas
„Saulės“ gimnazija rimasrimaitis@gmail.com

