PATVIRTINTA
Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-486

HAIKU KONKURSO „ŽYDĖJIMAS“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Haiku konkursas „Žydėjimas“ vyksta Japonijos kultūros festivalio „WA“, kuris yra
„Kaunas – Europos kultūros sostinė“ renginių dalis, kontekste.
2. Haiku konkurso „Žydėjimas“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius,
dalyvius, organizavimo tvarką, reikalavimus kūrybiniam darbui atlikti, projekto organizavimo
tvarką.
3. Konkurso 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
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4.
Konkurso tikslas – literatūrinėmis–meninėmis priemonėmis skatinti skirtingų
tautų pažinimą, toleranciją, estetikos bei gamtos grožio suvokimą, patriotiškumą.
5.
Konkurso uždaviniai:
5.1. Įvertinti ir atrinkti konkurso laureatus ir nugalėtojus.
5.2. Atrinktiems laureatams dalyvauti viešame renginyje ir skaityti savo haiku.
5.3. Nugalėtojų darbus eksponuoti viešose Kauno miesto erdvėse „Kaunas – Europos
kultūros sostinė“ renginių metu.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
6.
Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:

10–14 metų,

15–18 m.,

suaugusieji (vyresni nei 18 m.).
Konkurse gali dalyvauti mokiniai, mokytojai, tėvai, seneliai, visi norintys pagal savo
amžiaus kategoriją.
IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7.

Dalyviai iki 2022 m. kovo 25 d. savo sukurtus, apipavidalintus, A3 formato haiku
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turi pristatyti metodininkei Eglei Ragauskaitei, į 117 kab., Kauno švietimo inovacijų centrą
(Vytauto pr. 44).
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Žilaitis, ricardas@kendo.lt, Kyumeikan mokykla
Eglė Ragauskaitė, egle.ragauskaite@kaunosic.lt, Kauno švietimo inovacijų centras.
8. Haiku konkurso laureatų darbų skaitymas vyks 2022 m. gegužės 1 d. Kauno
Kultūros centre, Vytauto pr. 79.
9. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai
spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorių. Dalyvavimas konkurse
laikomas autoriaus sutikimu su šiomis sąlygomis.
10. Dalyvavimas konkurse laikomas mokinio / mokytojo sutikimu su asmens duomenų
tvarkymu: vardo, pavardės, atvaizdo naudojimu viešinimo ir konkurso vykdymo tikslais.
V SKYRIUS
HAIKU PATEIKIMAS
11. Konkursui pateikiami anksčiau niekur neskelbti, pačių sukurti kūriniai.
12. Vienas autorius gali pateikti 1 haiku.
13. Kūriniuose siekiama išlaikyti klasikinę haiku formą: 3 eilutės 5 – 7 – 5 skiemenys.
14. Galimos haiku temos: žiedai, žydėjimas, pavasaris, Kaunas, Kauno apylinkės,
„Kaunas – Europos kultūros sostinė“ ir pan.
15. Haiku pateikiamas organizatoriams apipavidalintas t. y. kartu su teminiu paties
autoriaus ar komandinio darbo piešiniu, nuotrauka, koliažu ar kuria kita technika.
16. Pilnai užbaigto darbo (haiku su apipavidalinimu) formatas – A3.
17. Pilnai užbaigtus darbus gali pateikti vienas asmuo individualiai arba du asmenys,
kaip bendrą darbą (vieno autoriaus haiku, kito – piešinys).
18. Pristatant kūrinius į Kauno švietimo inovacijų centrą, ant kūrinio kitos lapo pusės
pieštuku spausdintinėmis raidėmis turi būti užrašyta: mokinio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-s), amžius,
mokykla ar kita ugdymo įstaiga, adresas, mokytojo, jei padėjo mokiniui ruoštis, vardas, pavardė.
VI SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
19. Renginio metu gegužės 1 d. konkurso nugalėtojams bus įteikti diplomai ir
atminimo dovanėlės.
20. Konkurso laureatams bus įteiktos Kauno švietimo inovacijų centro padėkos.

