
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-15 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS (11/ III GIMN. KL.) IR 

VOKIEČIŲ KALBOS KONKURSO (8 KL.) ANTROJO (MIESTO) ETAPO SĄLYGOS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados (11/ III gimn. kl.) ir vokiečių kalbos 

konkurso (8 kl.) antrojo (miesto) etapo (toliau – Olimpiados ir Konkurso) sąlygos parengtos 

vadovaujantis Lietuvos mokinių 11-ų klasių vokiečių kalbos olimpiados ir 8-ų klasių vokiečių 

kalbos konkurso sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-822, Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, 

konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno miesto etapo tikslus, dalyvius, rengėjus, 

organizavimo laiką ir vietą, organizavimo tvarką ir vertinimą, nugalėtojų apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Olimpiados ir Konkurso tikslai: 

3.1. ugdyti mokinių domėjimąsi vokiečių kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, 

mokslu; 

3.2. skatinti bendraujančių ir bendradarbiaujančių vokiečių kalba mokinių kūrybinių, 

sociokultūrinių, akademinio ir darbo pasaulio pažinimo kompetencijų plėtojimą; ugdyti mokinių 

kritinį mąstymą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi; 

3.3. ugdyti mokinių ir mokytojų daugiakalbystę; 

3.4. skatinti mokytojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą mokant mokinius vokiečių kalbos 

inovatyviais metodais ir didinant mokinių galimybes. 
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III SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Olimpiadoje ir Konkurse dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų, atitinkamai 11 ir 8 

klasių, profesinių III skyriaus mokyklų, gimnazijų, progimnazijų ir mokyklų, teikiančių pagrindinį 

išsilavinimą mokiniai.  

5. Olimpiados ir Konkurso dalyviai negali turėti vokiškai kalbančios šalies pilietybės, 

negali būti ilgiau nei 6 mėnesius gyvenę vokiškai kalbančioje šalyje (Vokietijos Federacinėje 

Respublikoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteino kunigaikštystėje, Liuksemburge, Italijos Pietų 

Tirolio regione), negali turėti vieno iš tėvų, kalbančio vokiečių kalba kaip gimtąja. Pažeidę šio 

punkto reikalavimus olimpiados dalyviai diskvalifikuojami. 

6. Mokiniai privalo Olimpiadoje ir Konkurse turėti mokinio pažymėjimą. 

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO RENGĖJAI 

 

7. Olimpiados ir Konkurso rengėjai: 

7.1. Kauno švietimo inovacijų centras; 

7.2. Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis; 

7.3. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija. 

 

V SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

8. Olimpiados ir Konkurso miesto etapo laiką ir vietą nustato Kauno švietimo inovacijų 

centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiku. 

8.1. Olimpiados ir Konkurso miesto etapas vyks 2023 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) 

10.00 val. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje (Trakų g. 39). 

 

VI SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA IR VERTINIMAS 

 

9. Olimpiados ir Konkurso miesto etapą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta Olimpiados ir Konkurso organizavimo komisija. Mokinių 

kalbėjimo dalies rezultatus vertina Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta 

vertinimo komisija. Komisija vertina Olimpiados ir Konkurso miesto etapo kalbėjimo dalies 

užduotis. Įvykus Olimpiados ir Konkurso miesto etapui, Centras organizuoja saugų raštu dalies 
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užduočių persiuntimą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Taip pat siunčia kalbėjimo 

dalies taškų sumas. 

10. Olimpiadoje iš B1 ir B2 kalbos lygių gali dalyvauti neribotas skaičius mokinių iš 

vienos mokyklos. 8-ų klasių konkurse (A2 lygio) gali dalyvauti iki 8 mokinių iš mokyklos. 

11. Olimpiados ir Konkurso eiga: 

 Dalyvių registracija 9.00–9.50 val. 

 Rašto dalies pradžia 10 val., jai atlikti Olimpiados dalyviams (B1–B2 lygiai) skirtos 

1 val. 20 min. (80 min.), Konkurso (A2 lygis) – 1 val. 00 min. (60 min.). 

 Kalbėjimo dalis atliekama 3–4 dalyvių grupėmis, (A2 lygis) trukmė – 10 min., (B1–

B2 lygiai) trukmė 15 min. – pirmosios kelios minutės skirtos perskaitymui, pasiruošimui. 

 Projektinė dalis atliekama 4–5 dalyvių grupėmis. 60 min. skirta pasiruošimui ir 10 

min. pristatymui visiems lygiams. Pasiruošimo kalba (A2 lygis) – lietuvių k., vokiečių k.; (B1–B2 

lygiai) – vokiečių k. Pristatymas visi lygiai – vokiečių k. 

12. Registracija į Olimpiados ir Konkurso  miesto  etapą vyksta iki 2023 m. sausio 27 d. 

https://forms.gle/uNGu6jwN4VGBxeaQ7  

13.  Miesto etapo užduotis rengia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių kūrėjų grupė, raštu dalies dalyvių darbus vertina Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, sudaryta 

iš aukštųjų mokyklų dėstytojų ir vokiečių kalbos mokytojų. Vertinimo komisija nustato Olimpiados 

ir Konkurso miesto etapo laimėtojus ir atrenka dalyvius į šalies etapą. Olimpiados ir Konkurso 

vertinimo komisijos protokolai skelbiami internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt.  

14. Į šalies etapą kviečiami daugiausiai taškų surinkę B1 ir B2 Olimpiados miesto etapo 

dalyviai ir daugiausiai taškų surinkę A1.2/A2 Konkurso dalyviai. Kviečiamųjų sąrašą skelbia 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

 

VI SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Olimpiados ir Konkurso nugalėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo diplomais arba padėkomis.   

    

https://forms.gle/uNGu6jwN4VGBxeaQ7

