Nuostatai nr. 1
PIEŠINIŲ KONKURSO 1-6 KLASIŲ MOKINIAMS
„Koks graţus tavo pasaulis, o Dieve“
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI
1. Konkurso tikslas:
 atkreipti dėmesį į pagrindinę enciklikos „Laudato si“ siekinį, kad kiekvienas žmogus galėtų
gyventi darniai ir tvariai su kitu žmogumi ir su visa aplinka;
 žadinti visų, o ypač mokinių, atsakomybę už mūsų planetą, atkreipiant dėmesį į tai, kokia graži
yra mūsų gamta ir kaip svarbu ją išsaugoti;
 priminti, kad būti krikščioniu reiškia ne tik kurti darnų santykį su Dievu ar kitu asmeniu, tačiau
ir konkrečiai rūpintis gamta, kurioje Dievas yra palikęs savo ženklus.
2. Konkurso uţdaviniai:
 Gilinantis į šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“, skatinti mokinius pastebėti gamtos grožį, žadinti
jų dėkingumą Dievui už visą kūriniją;
 skatinti atpažinti Dievo buvimo ženklus kūrinijoje;
 ugdyti atsakomybę už save, savo aplinką bei planetą;
 mokyti darnaus santykio su gamta, konkrečiai ja rūpinantis.
II. DALYVIAI
3. Piešinių konkurse dalyvauja Panevėžio vyskupijos mokyklų 1-4 ir 5-6 klasių mokiniai.
III. PIEŠINIŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Mokytojai (katechetai) apie dalyvavimą konkurse informuoja iki vasario 15 d. el. paštu:
paneveziovkc@gmail.com, atsiųsdami užpildytą registracijos formą (priedas Nr. 1).
5. Konkursas vykdomas dviem etapais.
5.1. Piešinių konkurso I etapas vyks vasario 15 – geguţės 14 d.
5.1.1. Mokytojai (katechetai) vasario 15 d. – balandţio 30 d. mokyklose (parapijose)
organizuoja konkurso pirmąjį etapą pagal 3 koncentrus: 1-2, 3-4 ir 5-6 klasių (vyksta
piešinių atranka). Viena mokykla (parapija) kiekviename koncentre gali atrinkti tik po vieną
darbą.
5.1.2. Atrinktus darbus pristatyti į Panevėžio vyskupijos sielovados centrą (Marijonų g. 24,
Panevėžys) nuo geguţės 3 d. iki geguţės 14 d.
5.1.3. Piešinius pristatyti kartu su pateikiamų darbų lydraščiu (priedas Nr. 2)
5.2. Piešinių konkurso II etapas vyks geguţės 17-28 d.
5.2.1. Geguţės 17-21 d. dienomis vyks virtuali darbų paroda PVKC svetainėje ir facebook
paskyroje, bus atrinkti geriausi darbai.
5.2.2. Piešinių konkurso II-ojo etapo dalyviai bei nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti
geguţės 24-28 d.
5.2.3. Nugalėtojai ir jų darbai bus skelbiami PVKC internetiniame tinklapyje bei PVKC
facebook paskyroje.

IV. REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS
6. Susipažinus su Šv. Pranciškaus „Saulės giesme“ (priedas Nr.3), piešinyje pavaizduoti giesmėje
apdainuotus pasirinktus Dievo kūrinius, atskleidžiant jų grožį bei svarbą.
7. Piešinio matmenys – 297x420 mm (A3 formatas).
8. Piešinys gali būti atliktas įvairia technika (tapyba, akvarelė, pieštukai, grafika ir pan.).
9. Kiekvieno piešinio kitoje pusėje priklijuoti kortelę su užpildyta darbo metrika. Nurodyti darbo
pavadinimą, t.y. „Saulės giesmės“ eilutę (-es), kurios vaizduojamos piešinyje (priedas Nr. 4).
V. VERTINIMO KRITERIJAI
10. Vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš kiekvieno koncentro išrinks po 3 geriausius darbus.
Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti prizais, o visi piešinių konkurso II etapo dalyviai padėkos raštais.
11. Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
11.1. temos ir reikalavimų (6-9 punktų) išpildymas;
11.2. formos ir turinio pateikimo originalumas;
11.3. meniškumas, estetiškumas.
12. Piešiniai nebus vertinami, jei neatitiks nuostatų reikalavimų, turintys defektų.

VI. BAIGIAMOJI DALIS
13. Konkurso vertinimo komisijos sprendimai neginčijami.
14. Organizatoriai pasilieka teisę konkursinius darbus eksponuoti ar skelbti viešoje erdvėje.
15. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.
VII. ŠALTINIAI
16. Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS. Enciklika LAUDATO SI’ apie rūpinimąsi bendraisiais namais:
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si
17. Laudato si metai. Pirminė programa:
https://www.vaticannews.va/lt/vatikanas/news/2020-05/laudato-si-metai-pirmine-programa.html
18. Šv. Pranciškaus "Saulės giesmė" (Priedas Nr.4) arba:
https://www.bernardinuparapija.lt/sielovada/maldos/sv-pranciskaus-saules-giesme

Priedas Nr.1

REGISTRACIJOS ANKETA
Pildoma iki 2021 m. vasario 15 d. ir siunčiama el. paštu: paneveziovkc@gmail.com.

PASIRINKTA PROJEKTINĖ VEIKLA (pažymėti „x“):
I. Piešinių konkursas „Koks graţus Tavo pasaulis, o Dieve“
1-2 klasės
3-4 klasės
5-6 klasės
II. Nuotraukų konkursas „Tegarbina Tave, Viešpatie, visa kūrinija“
7-8 klasės
9-10 klasės
11-12 klasės

Dekanatas

Pilnas mokyklos
pavadinimas

Mokinius ruošiančio
mokytojo vardas ir pavardė

Kontaktai
(el. paštas
ir tel. nr.)

Priedas Nr. 2

Piešinių konkurso „Koks graţus tavo pasaulis, o Dieveˮ
pateikiamų darbų lydraštis

Mokyklos pavadinimas: ______________________________________________
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė

Mokytojo vardas, pavardė:

Klasė

Darbo pavadinimas: „Saulės giesmės“
eilutė, kuri vaizduojama

Priedas Nr. 3

ŠV. PRANCIŠKUS - "SAULĖS GIESMĖ“
Aukščiausiasis, visagali, gerasis Viešpatie,
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.
Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso,
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,
ypač su didinga sese saule, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.
Ji yra graži, spindinti didžia šviesa,
ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį mėnesį, dangaus ţvaigţdes sukūrei juos ryškius, naudingus ir gražius.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vėją, visokį orą debesuotą, giedrą, nes per jį palaikai savo kūriniją.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vandenį,
kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę ugnį,
kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę ţemę, mūsų motiną,
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas, žolę.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,
kurie atleidžia iš meilės Tau, ir pakelia ligas bei vargą.
Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje,
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją mirtį,
nuo kurios joks žmogus pabėgt negali.
Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusidėję.
Palaiminti, kuriuos ji ras vykdančius švenčiausią Tavo valią jų nepažeis mirtis antroji.

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,
Jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę.

Priedas Nr. 4

PIEŠINIŲ KONKURSO DARBO METRIKA
Darbo pavadinimas
(pavaizduotos „Saulės
giesmės“ eilutė)
Autoriaus vardas, pavardė
Klasė
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Darbo vadovo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija
Darbo metriką prašome uţpildyti didţiosiomis raidėmis arba kompiuteriu, iškirpti ir
priklijuoti kitoje piešinio pusėje.

