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PATVIRTINTA 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-270 

 

 

RESPUBLIKINIO HAIKU RAŠYMO ANGLŲ KALBA IR FOTOGRAFIJOS KONKURSO 

„SHAPING PEACE WITH NATURE“, SKIRTO TARPTAUTINEI TAIKOS DIENAI,  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio Haiku rašymo anglų kalba ir fotografijos konkurso „Shaping peace with 

nature“ (toliau – Konkurso), skirto Tarptautinei taikos dienai, nuostatai reglamentuoja konkurso 

tikslus ir uždavinius, organizavimo, nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno m. ankstyvojo 

anglų k. mokymo mokytojų metodinis būrelis. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo, saugant 

gamtą, ugdyti pagarbą aplinkai, gamtai, saugoti ją ir gerbti.  

4. Uždaviniai: 

4.1. ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetenciją; 

4.2. ugdyti mokinių sampratą apie taiką su savimi ir supančia aplinka;  

4.3. tobulinti mokinių užsienio kalbų žinias; 

4.4. skatinti kūrybiškai naudoti įvairius IKT įrankius komunikacijai.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Lietuvos pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų 3–4 klasių mokiniai, I užsienio kalbos 

(anglų) mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Dalyvių registracija iki rugsėjo 12 d. – Nuoroda 

7. Kūrybinio darbo specifikacija. Konkurso dalyviai pateikia savo meninę fotografiją 

gamtos ar savo santykio su gamta tematika ir haiku tekstą, skirtą šiai fotografijai. Haiku tai trieilis 

apie gamtą. Pirmoji ir trečioji eilutės – penkių skiemenų, antroji – septynių. Pirmoji eilutė nurodo 

metų laiką, antroji išreiškia emociją, trečioji autoriaus santykį su gamta ar jos objektu. 

8. Darbai siunčiami Word dokumente, el. paštu edita.rabizaite@kgm.lt. Word dokumente 

informacija pateikiama tokia tvarka: 

8.1. Mokyklos pavadinimas. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=87tIKnUNrkCkdAHxzbq9z2f-ztT21QtCmgFbLG19aB5UQjhBWDI3NDRNVFAyWTRUS08yT1cwTlJKRi4u
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8.2. Autoriaus vardas, pavardė, klasė.  

8.3. Haiku tekstas. 

8.4. Fotografija tekstui iliustruoti (fotografijos autorius yra mokinys, kuris sukūrė haiku 

fotografijai).  

9. Darbus atrenka ir atsiunčia mokytojas. Vienas mokytojas gali pateikti ne daugiau kaip 2 

savo mokinių darbus.  

10. Darbus el. paštu reikia atsiųsti iki 2020 rugsėjo 24 d. 24.00 val. Laiško temos laukelyje 

įrašant „Haiku ir fotografijos konkursas“. 

11. Rugsėjo 25–28 d. – darbų peržiūra, vertinimas. 

12. Fotografijos pateikiamos laikantis BDAR reikalavimų.  

13. Konkursui pateikti dalyvių darbui bus publikuojami http://bit.ly/Peacewithnature  

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti I, II ir III vietos el. diplomais.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę: 

15.1. viešinti konkurso tikslus, rezultatus, skelbti dalyvavusių mokyklų pavadinimus, 

publikuoti dalyvių darbus pasirinktuose žiniasklaidos šaltiniuose. 

16. Kontaktinis asmuo – E. Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, el. p. edita.rabizaite@kgm.lt. 

____________________________ 
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