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Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2021 m. kovo 19 d. 

įsakymu Nr. STĮ-40 

 

PRIENŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7–12 KLASIŲ MOKINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS 

NUOSTATAI 
 

 

I. OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

1. Skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias. 

2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, projektinio darbo gebėjimus. 

3. Atrinkti mokinius – šalies etapo technologijų olimpiados dalyvius. 

 

II. OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

4. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7–12 klasių mokiniai. 

5. Vienas mokytojas olimpiadai parengia pagrindinio ugdymo (7–8 ir 9–10 kl.) ne daugiau 

kaip po vieną mokinį iš kiekvienos amžiaus grupės ir kiekvienos technologijų grupės, vidurinio 

ugdymo (11–12 klasių) – ne daugiau kaip po du mokinius iš kiekvienos technologijų grupės. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Olimpiadą organizuoja Prienų rajono savivaldybės technologijų mokytojų metodinis būrelis 

ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

7. Olimpiada vyks 2021 m. kovo 25 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.  

8. Būtina dalyvių išankstinė registracija el. paštu damijonaityte_d@prienai.lt. iki kovo 19  

dienos. Registruojantis nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, el. paštą, telefoną 

parengusio mokytojo vardą ir pavardę. Registracijos forma bus atsiųsta.  

 

IV. OLIMPIADOS VYKDYMO TVARKA IR VERTINIMAS 

9. Olimpiada vyksta trijose amžiaus grupėse: 7–8, 9–10 ir 11–12 kl.  
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10. Pagrindinio ugdymo 7–8 ir 9–10 kl. (1–2 gimnazinių kl.) mokiniai skirstomi į tris 

tikslines grupes: Mitybos, Tekstilės ir Konstrukcinių medžiagų. Pagal Technologinio ugdymo 

bendrąją programą vykdomos technologinio ugdymo elektronikos ir dizaino programos olimpiadoje 

integruojamos į minėtas tikslines grupes (atitinkamai į konstrukcinių medžiagų, tekstilės ar mitybos). 

11. Vidurinio ugdymo 11–12 klasių (III–IV gimnazinių kl.) mokiniai skirstomi į keturias 

tikslines grupes, pagal technologijų programos kryptis: Tekstilė ir apranga, Taikomasis menas, 

amatai ir dizainas, Statyba ir medžio apdirbimas, Turizmas ir mityba (Mechanikos, mechaninio 

remonto bei Verslo, vadybos, mažmeninės prekybos kryptys Olimpiadoje integruojamos į 

atitinkamas tikslines grupes). 

12. Mokiniai parengia namų darbus tema „Kūrybos virusas 2021 m.“ .  

12. Mokiniai gali gaminti ir smulkius dirbinius (papuošalus, aksesuarus ir pan.), olimpiadai 

pateikiami ne didesnės kaip 5 darbų kolekcijos. 

13. Mokiniai olimpiadoje dalyvauja individualiai, kolektyviniai darbai nepriimami. 

14. Darbai turi būti tvarkingi, paruošti eksponuoti. 

15. Mokinys, teikdamas namų darbus vertinimo komisijai, garantuoja, kad pateikiamas 

darbas yra jo(s) kūrybinės veiklos rezultatas. 

 

16. Mokiniai turi iki kovo 24 d. įkelti savo namų darbo eigos 3 nuotraukas, 3 menines 

kūrybines užbaigto namų darbo nuotraukas ir technologinę lentelę (1 arba 2 priedai)  pdf. formatu į 

elektroniniu paštu atsiųstą dalyvio registracijos anketą. Failų pavadinimuose turi būti įrašyta: 

vardas, pavardė nuotraukos eiliškumo numeris.  Maksimalus dokumentų dydis 10 MB. 

17. Olimpiados dieną dalyviai jungiasi prie vaizdo kambario elektroniniu paštu atsiųsta 

nuoroda Zoom platformoje savo vardu ir pavarde. Vaizdo kamera turi būti įjungta, mikrofonas 

išjungtas. Pristatant darbą, dalyviai įsijungia mikrofoną. 

18. Namų darbas pristatomas žodžiu (galima naudoti ir skaidres). Pristatymo trukmė – iki 5 

min. Po pristatymo vertinimo komisijos nariai dalyviui užduoda klausimus.  

 

19. Namų darbus ir jų pristatymą vertina Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija. 

 

20. Mokinių darbai vertinami pagal šiuos kriterijus: namų darbo kokybė (0–5 taškai), temos 

atitikimas (0–5 taškai), technologinė darbo lentelė (0-5 taškai), namų darbo pristatymas (0-5 taškai). 

21. Maksimalus mokinio darbo įvertinimas – 20 taškų. 

22. Kiekvienoje (7–8, 9–10 ir 11–12 kl.) amžiaus grupėje, neatsižvelgiant į tikslinę 

grupę, pagal surinktų taškų skaičių vertinimo komisija skiria I–III vietas. 

 

 

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

23. Mokiniai, užėmę I–III vietas, apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus padėkomis, juos parengę mokytojai – padėkomis.  
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25. Kiti olimpiados dalyviai bei juos parengę mokytojai apdovanojami Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos padėkos raštais. 

26. Šalies olimpiados etape dalyvauja ne daugiau kaip 3 (trys) pirmosios vietos laimėtojai (po 

vieną iš kiekvienos (7–8, 9–10 ir 11–12 kl.) amžiaus grupės). 

 

________________________ 
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1 priedas 

 

7–12 klasių gaminio technologinė lentelė  

(tekstilės, konstrukcinių medžiagų, tekstilės ir aprangos, taikomojo meno, amatų ir dizaino, statybos 

ir medžio apdirbimo, turizmas ir mitybos technologinės grupės) 

 

___________________________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla) 

 

EIL. 

Nr. 

Techninės užduoties 

turinys 

Techninės užduoties reikalavimai 

1. Gaminio paskirtis 

 

Pvz.:  interjero detalė: šviestuvas, lentynėlė, dėžutė, 

laikrodis, suvenyras, rūbas, aksesuaras ir t.t. 

 

 

 

2. Medžiagos, iš kurių bus 

gaminamas gaminys. 

 

 

 

Pvz.: mediena, kartonas, viela, popierius, karoliukai, 

audinys, siūlai ir kt. 

3. Reikalavimai gaminiui 

atlikti. 

Pvz.: gaminys turi būti atliktas naudojant 2-3 

pagrindines medžiagas, gaminio konstrukcijai 

panaudojant vielą, kartoną, klijus ir t.t. 

 

 

 

 

4. Pagrindiniai darbai, kuriuos 

reikės atlikti.  

Pvz.: pjovimas, šlifavimas, lakavimas, dažymas, 

mezgimas, nėrimas, siuvimas. 

 

 

5. Gaminio puošimas. Pvz.: gaminys puošiamas išdeginant piešinį degikliu, 

siuvinėjamas karoliukais, juostelėmis ir t.t. 
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2 priedas 

 

 

 

7–12 klasių patiekalo technologinė lentelė (mitybos technologinė grupė) 

____________________________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla)                  

 

EIL. 

Nr. 

Techninės užduoties 

turinys 

Techninės užduoties reikalavimai 

1. Kam skiriamas patiekalas? 

 

Pvz.:  pusryčiams, pietums, vakarienei, šventinei 

vakarienei. 

 

 

 

2. Produktai iš kurių bus 

gaminamas patiekalas. 

 

 

 

Pvz.: miltai, kiaušiniai, kakava ir kt. 

3. Reikalavimai patiekalui 

pagaminti. 

Pvz.: patiekalas turi būti gaminamas mažiausiai iš trijų 

išvardintų produktų. Kai kurie apdorojami termiškai ir 

t.t. 

 

 

 

 

 

4. Pagrindiniai darbai, 

kuriuos reikės atlikti 

gaminant patiekalą. 

Pvz.: lupimas, pjaustymas, malimas, tarkavimas, 

kepimas ir t.t. 

 

 

 

5. Patiekalo puošimas. Pvz.: patiekalas puošiamas žaliomis daržovėmis, 

pasirenkamos dvi kontrastingos spalvos, desertas 

puošiamas uogomis, cukraus pudra ir t.t. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


