
                                      

LIETUVOS BIOLOGIJOS MOKYTOJ  ASOCIACIJA IR  ŠIAULI  
UNIVERSITETAS ORGANIZUOJA 

 ŠIAUR S LIETUVOS 5-8 KLASI  MOKINI  GAMTOS MOKSL - BIOLOGIJOS 

OLIMPIAD  

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos 
Sąjungos ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi Gamtos 
mokslais, organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų 
atskleistos vaiko prigimtinės galios, patenkinti besidominčių dalyku žinių poreikiai. Tai sudėtinė 
švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo. 

Dalykinės olimpiados mokyklinėse bendruomenėse įgyja vis didesnį populiarumą. Jos ne tik 
padeda išaiškinti pačius gabiausius moksleivius, bet ir skatina plačiau domėtis mokomaisiais 
dalykais, ugdo mokinių gebėjimus suvokti gamtoje ir technikoje vykstančių reiškinių esmę, lavina 

mąstymo įgūdžius, skatina savarankiškumą, padeda formuotis mokslinei pasaulėžiūrai.  
Yra atlikti vertingi tyrimai Gamtos mokslų olimpiadų ugdomiesiems tikslams apibūdinti. 

Gamtos mokslų olimpiadų tikslas yra: 1) padidinti mokytojų ir mokinių susidomėjimą gamtos 
mokslais ir technologijomis, 2) skatinti daugiau sužinoti apie gamtamokslines ir technologines 
profesijas ir 3) pagerinti gamtos mokslų mokymo ir mokymosi kokybę (Bloom). Taip pat teigiama, 

kad tikslingas mokinio domėjimasis kuriuo nors iš mokomųjų dalykų, ateityje gali turėti įtakos 
apsisprendžiant dėl būsimosios profesijos. 

Šiaulių universiteto bendruomenė kartu su Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos šiaurės 
regiono filialu nusprendė atgaivinti šias olimpiadas. Manytume, kad mokinių rengimas(is) 
olimpiadoms nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus paskatins mokinius kryptingai domėtis Gamtos 
mokslais, laiduos formaliojo ir neformaliojo ugdymosi dermę, nenutrūkstamumą, telks 

intelektualinius išteklius, turės praktinį pritaikomumą tobulinant Gamtamokslinį ugdymąsi 
mokykloje. 

 

ŠIAUR S LIETUVOS REGIONO 5-8 KLASI  MOKINI  GAMTOS MOKSL - 

BIOLOGIJOS OLIMPIAD  ORGANIZAVIMO TVARKA 

Olimpiados reng jai – Šiaulių universitetas, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos 
šiaurės regiono filialas. 

Olimpiados organizavimo tvarka. 

Olimpiada organizuojama trimis etapais: I- jį etapą pagal mokyklinį turinį rekomenduojama 

surengti mokyklose 2016 m. vasario-kovo m n.  

II-asis etapas įvyks 2016 m. kovo 18 d. rajonuose arba kiekvienas rajonas organizuoja 

olimpiadas pagal savo tvarkaraštį, centralizuotai užduotys rajonų olimpiados organizaciniai 
komitetai gali gauti tik kovo 17 dien . Rajonai pageidaujantys dalyvauti II turo atrankoje, 

pasitarus, praneškite apie tai gavus šį pranešim . 
 adresu:  barabanova.sauliai@gmail.com  

telefonas: 869994166. 

III-asis etapas organizuojamas ŠU, jame dalyvauja  daugiausia taškų (balų) per II-ajį etapą 
surinkę 5-8 klasi  įvairių rajonų mokiniai. Rajonų organizaciniai  komitetai iki kovo 25 dienos 

pateikia savo rajonų vertinimo suvestines. III- ojo etapo organizacinis komitetas atrenka ir 

mailto:barabanova.sauliai@gmail.com


pakviečia dalyvius į olimpiadą, kurį vyks Šiaulių universitete 2016 m. balandžio 22 dien , 10 val. 

Dalyvių atvykimo išlaidomis pasirūpina II- ojo etapo organizaciniai komitetai.  

Pirmąjam mokyklų olimpiados atrankos etapui vadovauja mokyklų administracija. 

Antrąjį etapą organizuoja ir vykdo rajono (miesto) švietimo centras kartu su rajono (miesto) 
metodine taryba. Šiaulių universiteto patvirtintas Olimpiados organizavimo komitetas organizuoja 

užduočių parengimą. Užduoči  atlikimo trukm  2 valandos. 
 Olimpiados organizavimo komitetas organizuoja ir vykdo III etapą, užtikrina patalpų, kuriose 

vyksta olimpiados testų spendimai, tvarką, organizuoja užduočių vertinimą ir apdovanojimus. 
Užduoči  atlikimo trukm  2 valandos. 

 

Olimpiados vertinimas. Vertinimo pirmininką ir vertintojus skiria II-ojo ir III etapų 

Olimpiados organizavimo komitetas. Pirmininkas vertintojus supažindina su užduočių struktūra ir 
vertinimo kriterijais. Užduotys yra vertinamos taškais. Kiekvieno olimpiados dalyvio rezultatai yra 
surašomi tam skirtame vertinimo lape. Kiekvieno etapo prizines vietas nustato olimpiados vertinimo 

komisijos pirmininkas. 

 

2016 met  5–8-t  klasi  mokini  

Gamtos moksl  olimpiados III etapo organizacinis komitetas 

Pirmininkas: 

prof. habil. dr. Asta Klimienė Botanikos sodo vadovė. 

Nariai: 

 Irina Barabanova, Šiaulių Didždvario gimnazijos  biologijos mokytoja, LBMA šiaurės regiono 
filialo vadovė. 

Dr. Asta Širiakovienė, Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų katedros 
docentė, katedros vedėja. 
Dr. Rytis Vilkonis, Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų katedros docentas; 

Jurgita Lenkauskaitė, Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų katedros 
administratorė. 
 

Rajon , pageidaujanči  dalyvauti olimpiadoje, prašome pranešti gavus šį pranešim . 

Registruojantis pateikite žmogaus, atsakingo už užduoči  saugum ,  internetinį adres . 
Kontaktiniai duomenys: 

Irina Barabanova 

barabanova.sauliai@gmail.com  

telefonas: 869994166 
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