
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 
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LIETUVOS MOKINIŲ PRANCŪZŲ KALBOS OLIMPIADOS IR PRANCŪZŲ KALBOS 

KONKURSO „JE PARLE FRANCAIS ET TOI?“ (7 KL.) 

ANTROJO (MIESTO) ETAPO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados ir prancūzų kalbos konkurso (toliau – 

Olimpiada ir Konkursas) antrojo (miesto) etapo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos olimpiados ir prancūzų kalbos konkurso  sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. R1-8. 

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

tvarką dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Olimpiados ir Konkurso tikslai: 

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

mokslo pasiekimais; 

3.2.  skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendravimą ir bendradarbiavimą 

panaudojant kalbos teikiamas galimybes gilesniam savo šalies ir prancūziškai kalbančių šalių 

kultūrų pažinimui, akademinėje ir profesinėje veikloje, geresniam asmens poreikių tenkinimui; 

3.3.  skatinti mokytojų motyvaciją mokyti mokinius prancūzų kalbos efektyviais, 

inovatyviais metodais, siekiant aukštų kalbinių gebėjimų ir ugdant nuostatas mokytis užsienio kalbų 

visą gyvenimą. 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, kurios vykdo 

vidurinio ugdymo programą mokiniai, besimokantys viduriniame ugdyme (11-12 klasių vidurinės 

mokyklos, gimnazijos III–IV klasių mokiniai). Išimtinais atvejais, prancūzų kalbos mokytojui 

rekomendavus, Olimpiadoje dalyvauti gali ir 10 klasės mokiniai (gimnazijos II klasės mokiniai). 

Konkurse – 7 klasių mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos. 

5. Olimpiados ir Konkurso dalyviai arba jų šeimos nariai negali būti prancūzakalbiai, 

dalyviai per paskutinius 7 metus negali būti ilgiau nei 6 mėnesius gyvenę prancūziškai (kaip 

valstybine kalba) kalbančioje šalyje. Pažeidus šio punkto nuostatą olimpiados dalyvis 

diskvalifikuojamas. 

6. Į šalies etapą kviečiami daugiausiai taškų surinkę B1 ir B2 kalbos lygio Olimpiados 

antrojo (miesto) etapo dalyviai, bet ne daugiau nei 3 mokiniai iš vienos mokyklos į B1 kalbos lygį, 

ir ne daugiau nei 5 mokiniai iš vienos mokyklos į B2 kalbos lygį. Į Konkurso šalies etapą kviečiami 
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daugiausiai taškų surinkę A1 kalbos lygio dalyviai, bet ne daugiau nei 3 mokiniai iš vienos 

mokyklos. Dalyvius į šalies etapą atrenka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS IR KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Olimpiados ir Konkurso antrojo (miesto) etapo laiką ir vietą nustato Kauno švietimo 

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

kitų renginių grafiku. 

8. Olimpiadą ir Konkursą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno 

miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis. Mokinių darbus bei rezultatus vertina Kauno 

švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta organizavimo ir vertinimo komisija. 

Komisiją sudaro Centro metodininkas ir prancūzų kalbos metodinio būrelio nariai. 

8.1. Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo 

komisija vertina Olimpiados dalyvių žodinę dalį bei Konkurso dalyvių rašto, testinę ir žodinę dalis. 

8.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta 

vertinimo komisija vertina Olimpiados dalyvių rašto bei testinę dalis. 

9. Olimpiados programą, vertinimo kriterijus, užduotis ir užduočių specifikaciją rengia 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių rengimo 

darbo grupė ar kompetentinga institucija. 

 

VI SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

8. Olimpiados ir Konkurso nugalėtojus nustato Kauno švietimo inovacijų centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta organizavimo ir vertinimo komisija. 

9. Olimpiados ir Konkurso nugalėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo diplomais arba padėkomis.   

 

    


