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Dalykinių olimpiados ir konkursų 
organizavimo aspektai

• Dalykinės olimpiados ir konkursai įgyvendina bendrąsias ugdymo 
programas.

• ŠMM parengia kiekvienais metais grafiką, skelbia ir organizuoja 
(drauge su partneriais) LMNŠC.

• Dalyvių skaičius šalies etape įvairus: nuo 30 iki 100 ir daugiau. 

• Olimpiados tradicijų požiūriu įvairios: organizuojamos ir 50 
m.(chemijos, matematikos) ir tik 5-10 metų (technologijų, muzikos).



Etninės kultūros olimpiada 

Tikslingas ir kryptingas Etninės kultūros bendrųjų programų 
įgyvendinimas.

Mokinių aukštesniųjų gebėjimų 

ugdymas. 



Etninės kultūros olimpiada būtų 
siekiama 

• vykdyti Lietuvos mokinių etninės kultūros edukaciją;

• sudaryti mokiniams geresnes galimybes saviraiškai, 
reflektuojant ir vertinant etninės kultūros reiškinius, 
dalyvaujant savo bendruomenės kultūriniame gyvenime; 

• skatinti mokinių kūrybinius polinkius ir per mokinių tyriminę 
veiklą ir kūrybą gaivinti ir puoselėti gimtosios kultūros 
tradicijas, jų istorinį tęstinumą; 

• skatinti švietimo įstaigų ir bendruomenių ryšius su muziejais, 
archyvais, kitomis kultūros įstaigomis.



Etninės kultūros olimpiada siekiama 
tobulinti mokytojų kompetencijas

• mokinį olimpiadai gali 
rengti etninės kultūros ar 
įvairių dalykų mokytojai, 
jungtinės mokytojų 
komandos ir/ar kviestiniai 
asmenys.

• organizuojami specialūs 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiai (seminarai ir 
pasirengimo stovyklos). 

• dalijamasi gerąja patirtimi 
ir olimpiados metu, ir 
rengiantis olimpiadai.



Etninės kultūros olimpiada siekiama 
paskatinti glaudžiau bendradarbiauti 

• ugdymo įstaigas 
valstybine ir tautinių 
mažumų 
dėstomosiomis 
kalbomis bei lietuviškas 
mokyklas užsienyje.

• švietimo įstaigas ir 
bendruomenes su 
muziejais, archyvais, 
kitomis kultūros 
įstaigomis.



Etninės kultūros olimpiados dalyviai 

• Olimpiadoje galėtų dalyvauti visų tipų Lietuvos 
mokyklų 7–12 klasių mokiniai.

• Olimpiados užduotys rengiamos ir atliekamos 
trijose grupėse: 7-8, 9-10 ir 11-12 klasių. 

• 7-8 klasių mokiniams galėtų būti 
organizuojamas etninės kultūros konkursas 
(pvz.,vokiečių kalbos, prancūzų kalbos).



Galimos olimpiados užduotys

• Pirmoji užduotis – Etnokultūros pažinimo testas. 
• Antroji užduotis – Etnokultūrinės veiklos aplankas

(etnokultūrinė patirtis). Ši užduotis susideda iš 3 
dalių:

• 1 dalis. Aplanko pristatymas. 
• 2 dalis. Pasirinktos etninės kultūros veiklos srities 

pristatymas. 
• 3 dalis. Dalyvio ir komisijos diskusija pristatoma 

tema. 
• Trečioji užduotis – Etnokultūrinė kūrybinė raiška.



Etninės kultūros olimpiada galėtų būti 
finansuojama

• Visos dalykinės 
olimpiados ir konkursai 
finansuojamos tikslingai 
iš ŠMM priemonės 
,,Sudaryti galimybes 
gabiems ir 
talentingiems vaikams 
papildomai mokytis ir 
bendrauti“.


