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PROJEKTO 

„SUDAINUOKIME „HANA WA SAKU“ KARTU“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektas „Sudainuokime „Hana wa saku“ kartu“ vyksta Japonijos kultūros 

festivalio „WA“, kuris yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ renginių dalis, kontekste. 

2. Projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką ir trukmę, reikalavimus kūrybiniam darbui atlikti, projekto organizavimo 

tvarką. 

3. Projekto organizatoriai – Kauno švietimo inovacijų centras, VŠĮ „Kyumeikan 

mokykla“, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Kauno Suzuki progimnazija, Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla, Vytauto Didžiojo universiteto Azijos Studijų Centras. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – sukurti vaizdinę kūrinio medžiagą ir viešinti ją „Kaunas – Europos 

kultūros sostinė“ renginių metu socialiniuose tinkluose bei kitose žiniasklaidos priemonėse. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Į projektą įtraukti ugdymo įstaigas iš visos Lietuvos. 

5.2. Iš visų atsiųstų įrašų sukurti vaizdinę medžiagą. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Lietuvos bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai. Amžius neribojamas. 

 

IV SKYRIUS  

PROJEKTO VIETA IR LAIKAS 

 

7. Mokyklų registracija vykdoma iki sausio 21 d. užpildant registracijos formą: 

https://bit.ly/WA_DAINA  
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Kontaktiniai asmenys: 

Lina Viršilienė, lina.virsiliene@dobkevicius.lt, tel. 8 610 00216 

Eglė Ragauskaitė, egle.ragauskaite@kaunosic.lt, tel. (8 37) 32 42 11 

8. Per savaitę po registracijos pabaigos, užsiregistravusioms mokykloms bus 

išsiunčiami dainos žodžiai ir natos. 

9. Paruoštą ir nufilmuotą dainą / kūrinį mokyklos turi atsiųsti organizatoriams el. p. 

raimonda@kendo.lt. (naudojant https://wetransfer.com/). Kūrinius atsiųsti iki kovo 31 d.  

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Daina/ kūrinys gali būti atliekami savo nuožiūra (chorai, ansambliai, duetai, 

solistai, instrumentalistai be įdainuoto kūrinio ir visos kitos versijos).  

11. Visa filmuota medžiaga, apjungta į vieną vaizdo įrašą – projektą, bus transliuojama 

Facebook platformoje: Kaunas 2022 (Kaunas – Europos kultūros sostinė).  

 

VI SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

12. Ugdymo įstaigoms ir mokytojams, įgyvendinusiems projektą, bus įteiktos Kauno 

švietimo inovacijų centro padėkos.  

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir 

šiais nuostatais. 
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