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LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados (toliau – Olimpiada) organizavimo ir vykdymo
tvarka parengta vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.
ISAK-426.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Olimpiados tikslą, rengėjus, organizavimo, finansavimo,
vertinimo, dalyvių apdovanojimo, pasirengimo bei dalyvavimo joje tvarką.
II. OLIMPIADOS TIKSLAI
3. Olimpiados tikslai:
3.1. sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas;
3.2. skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias;
3.3. ugdyti mokinių kūrybiškumą;
3.4. ugdyti mokinių savarankiškumą, projektinio darbo gebėjimus;
3.5 atskleisti savitą požiūrį į tradicijų tęstinumą, atspindintį technologijų kaitą.
III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS
4. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:
4.1. pirmasis Olimpiados etapas – pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdančios įstaigos (toliau –
Mokyklos) technologijų olimpiada;
4.2. antrasis Olimpiados etapas – rajonų, miestų savivaldybių technologijų olimpiada;
4.3. trečiasis Olimpiados etapas – šalies technologijų olimpiada.
5. Olimpiadą organizuoja:
5.1. pirmąjį etapą – pagrindinio ugdymo mokyklos, progimnazijos, vidurinės mokyklos,
gimnazijos;
5.2. antrąjį etapą – savivaldybių švietimo padaliniai;
5.3. trečiąjį etapą – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).
6. Pirmųjų dviejų etapų datas pasirenka pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdančios įstaigos,
savivaldybių švietimo padaliniai, tačiau abu pirmieji etapai organizuojami ne vėliau kaip prieš
mėnesį iki trečiojo etapo pradžios.
7. Olimpiada organizuojama pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias
programas.
8. Olimpiados tema skelbiama Centro tinklalapyje www.lmnsc.lt ne vėliau kaip iki einamųjų
mokslo metų rugsėjo mėn. 15 d.

9. Olimpiados pirmasis etapas vyksta pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdančiose įstaigose.
Įstaigos vadovo įsakymu mokiniai yra deleguojami į antrąjį etapą.
10. Olimpiados antrąjį etapą vykdo savivaldybės švietimo padalinio vadovo įsakymu
sudaroma komisija. Komisija parengia užduotis, vykdo olimpiadą, įvertina ir išrenka kandidatus į
trečiąjį Olimpiados etapą.
11. Olimpiados trečiąjį etapą organizuoja Centras. Olimpiados organizavimo ir vykdymo
tvarką, organizacinį komitetą ir vertinimo komisiją tvirtina Centro direktorius. Prie šalies etapo
organizavimo gali prisidėti kitos įstaigos ir organizacijos.
12. Olimpiados organizacinis komitetas:
12.1. nustato Olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką;
12.2. vykdo trečiąjį Olimpiados etapą;
13. Vertinimo komisija:
13.1. parengia vertinimo kriterijus;
13.2. vertina dalyvių praktines kūrybines užduotis jų atlikimo eigą ir pristatymą.
14. Centras vykdo Olimpiados dalyvių registraciją ir teikia informaciją.
15. Olimpiados trečiasis etapas organizuojamas trims amžiaus grupėms (7–8 kl., 9–10 kl. ir
11–12 kl.).
16. Pagrindinio ugdymo (7–8 ir 9–10 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).
16.1 Vidurinio ugdymo (11–12 klasių) 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).
17. Trečiojo Olimpiados etapo technologinio ugdymo programos grupė neorganizuojama, jei
pagrindinio ar vidurinio ugdymo Technologinio ugdymo programų (krypčių) grupėje bus 5 ar
mažiau dalyvių. Apie tai savivaldybės informuojamos raštu.
18. Trečiajame Olimpiados etape dalyvauja ne daugiau kaip 3 (trys) antrojo etapo
(savivaldybėse) pirmosios vietos laimėtojai (po vieną iš kiekvienos (7–8, 9–10 ir 11–12 kl.)
amžiaus grupės). Atitinkamai didžiųjų miestų antrojo etapo pirmųjų vietų laimėtojams skiriamos
tokios kvotos: Vilniui – 9, Kaunui – 7, Klaipėdai, Šiauliams ir Panevėžiui – po 5.
Kvotos didiesiems miestams skirtos atsižvelgiant į šiuose miestuose besimokančių mokinių
skaičių.
19. Paraiškas dalyvauti trečiame etape pateikia savivaldybės švietimo padalinio vadovas ar jo
įgaliotas asmuo, remiantis antrojo etapo vertinimo komisijos protokolais iki nurodytos datos Centro
tinklalapyje www.lmnsc.lt. Prie paraiškos pridedama antrojo Olimpiados etapo vertinimo komisijos
protokolo kopija (skanuota kopija atsiunčiama elektroniniu paštu trečiojo etapo organizatoriams).
Pateikus paraiškas ir gavus patvirtinimą, galima registruotis užpildant dalyvio anketos formą.
20. Informacija apie Olimpiadą skelbiama Centro tinklalapyje www.lmnsc.lt
21. Atvykstantieji į trečiąjį etapą mokiniai atsiveža vieną projektinį darbą namų darbų parodai
ir pateikia meninę - kūrybinę nuotrauką/-as (iki 3 vnt.) ir darbo aprašo santrauką. Olimpiadoje
pristatomas projektinis darbas (toliau – Namų darbas) turi atitikti Olimpiados temą. Kartu su namų
darbu turi būti pateiktas el. darbo aprašas (iki 5 puslapių, kuriame nurodoma namų darbo
pavadinimas, mokykla, klasė, mokinio bei mokytojo vardas ir pavardė, darbo eiga, medžiagos ir t.t.)

bei elektroninis (USB laikmenoje patalpintas) namų darbo pristatymas (Power Point programoje iki
10 skaidruolių).
22. Vykstančius į trečiąjį etapą mokinius lydi priskirtas mokytojas, suderinus su savivaldybės
administracijos švietimo padaliniu.

IV. OLIMPIADOS DARBŲ VERTINIMAS
23. Olimpiados darbai vertinami pagal šiuos kriterijus:
23.1. praktinė kūrybinė užduotis;
23.2. kūrybinės užduoties produkto pristatymas;
24. Įvykusios olimpiados rezultatai skelbiami po 3 darbo dienų Centro tinklalapyje
www.lmnsc.lt.
25. Namų darbų parodos eksponatai vertinami lankytojų. Geriausi namų darbai apdovanojami.

V. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS
26. Pirmąjį Olimpiados etapą finansuoja mokyklos
27. Antrąjį etapą finansuoja savivaldybės švietimo padaliniai.
28. Trečiąjį etapą finansuoja Centras. Mokiniai, atvykę į trečiąjį etapą, aprūpinami maistu,
darbo vieta ir medžiagomis, išskirtinais atvejais, iš anksto suderinus, ir nakvyne. Dalyvių kelionės
išlaidas ir juos lydinčių asmenų komandiruotes apmoka savivaldybių administracijų švietimo
padaliniai.
29. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai).
VI. OLIMPIADOS NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
30. Olimpiados pirmojo etapo nugalėtojus apdovanoja ugdymą vykdančios įstaigos ir
rėmėjai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.
31. Olimpiados antrojo etapo nugalėtojus apdovanoja savivaldybių švietimo padaliniai,
rėmėjai.
32. Olimpiados trečiojo etapo nugalėtojai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos
diplomais, rėmėjų dovanomis.
_________________________

