PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus

2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. DO-31
TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS RAJONO ETAPO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Technologijų olimpiados rajono etapo (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos vadovaujantis
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. R1-543.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, organizavimo, vertinimo, dalyvių
apdovanojimo tvarką.

II. OLIMPIADOS TIKSLAI
3. Olimpiados tikslai:
3.1. skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias;
3.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą;
3.3. ugdyti mokinių savarankiškumą, projektinio darbo gebėjimus;
3.4. atskleisti savitą požiūrį į tradicijų tęstinumą, atspindintį technologijų kaitą.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS
4. Olimpiados tema – „Kūrybos virusas 2022 m.“
5. Olimpiada vyks kovo 8 d.
6. Dalyvių skaičius:
6.1. jeigu ugdymo įstaigoje mokosi visų trijų amžiaus grupių mokiniai, tai Olimpiadoje gali
dalyvauti po vieną mokinį iš kiekvienos amžiaus grupės;
6.2. jeigu ugdymo įstaigoje mokosi ne visų trijų amžiaus grupių mokiniai, tai Olimpiadoje gali
dalyvauti po vieną kiekvieno technologijų mokytojo ugdytinį.
7. Olimpiados eiga:
7.1. 9.00-13.00 val. mokiniai atlieka kūrybinius praktinius darbus ugdymo įstaigos
technologijų kabinete / dirbtuvėse, prižiūrint technologijų mokytojui. Prieš olimpiadą mokinį rengęs
mokytojas su mokyklos administracija suderina visas darbo mokykloje sąlygas.
7.2. Kūrybinei praktinei užduočiai atlikti naudojamos paties olimpiados dalyvio ar mokyklos
medžiagos ir įrankiai.
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7.3. darbas vyksta etapais:

7.3.1. atliekami projektavimo darbai – kūrybinė idėja detalizuojama, paruošiami eskizai, darbo
techninis piešinys (-iai) ar schema (-os). Trukmė – 30 min.;
7.3.2. idėjos įgyvendinimas – vyksta gamybiniai procesai, atliekamos tinkamos darbo
operacijos. Trukmė – 2,5 val.
7.3.3. parengiamas kūrybinio darbo trumpas aprašas-pristatymas pagal pateiktą formą (1
priedas). Trukmė – 1 val. ;
7.3.4. baigę darbą, olimpiados dalyviai jį nufotografuoja (2-3 nuotraukos), nufotografuoja
aprašą (2 nuotraukos) ir visas nuotraukas atsiunčia Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
metodininkei Valdonei Balčaitienei el. p. valdone.balcaitiene@rspt.lt Visų failų pavadinimuose turi
būti nurodyta: mokinio vardas pavardė, amžiaus grupė.
8. Olimpiada organizuojama trims amžiaus grupėms: 7–8 kl., 9–10 kl. (1–2 gimn.). ir 11–12 kl.
(3–4 gimn).
9. Olimpiada organizuojama pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bendrąsias programas.
10. Pagrindinio ugdymo 7–8 ir 9–10 kl. (1–2 gimn.) 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 (3–4 gimn.) 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).

IV. OLIMPIADOS DARBŲ VERTINIMAS
12. Olimpiados dalyvių darbus vertina Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
įsakymu sudaryta vertinimo komisija.
13.Olimpiados darbų vertinimo kriterijai:
13.1. praktinė kūrybinė užduotis (70 proc.): kūrybiškumas, gaminio užbaigtumas, atitikimas
temai, funkcionalumas, ekologiškumas;
13.2. aprašas (30 proc.): eskizas / brėžinys, planavimas, tinkamas darbo priemonių ir medžiagų
pasirinkimas.
14.Trečiajam Olimpiados etapui vertinimo komisija atrenka po vieną kiekvienos amžiaus grupės
pirmosios vietos laimėtoją.
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V. OLIMPIADOS NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

15.Olimpiados prizinių vietų laimėtojai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybos diplomais, juos rengę mokytojai – padėkomis.
_______________________________

Technologijų olimpiados sąlygų
1 priedas
TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS RAJONO ETAPO
„Kūrybos virusas 2022 m.“
Projekto pristatymas
2022-03-8
I GRUPĖ Konstrukcinės medžiagos
II GRUPĖ Tekstilė III GRUPĖ Mityba
IV Tekstilė ir apranga, Taikomasis menas, amatai ir dizainas, Statyba ir medžio apdirbimas,
Turizmas ir mityba

1. Dirbinio pavadinimas:

2. Dirbiniui gaminti medžiagos ir darbo priemonės:
Medžiagos

3. Svarbiausi dirbinio gaminimo etapai:

Darbo priemonės
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4.Gaminio eskizas (schema):

Sukurto gaminio technologijų olimpiados temos atitikimas:

Įsivertinimas( kylantys neaiškumai, klausimai, problemos, siūlymai):

