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olimpiadų etapus    

 

DĖL LIETUVOS MOKINIŲ PRANCŪZŲ KALBOS OLIMPIADOS IR KONKURSO 

RAJONO, MIESTO ETAPO 

 

Informuojame, jog 2023 metų Lietuvos mokinių 11-12 ųjų (III-IV gimnazijos) klasių 

prancūzų kalbos olimpiados ir 7-ųjų klasių prancūzų kalbos konkurso „Je parle français et toi? 

savivaldybių etapas vyks sausio 17 d.  

Olimpiados dalyviai atlieka užduotis raštu ir žodžiu (pateikiamos atskirai B1 ir B2 lygiams), 

konkurso – tik raštu. Rašymo dalies pradžia 10  val, jai atlikti olimpiados dalyviams (B1 – B2 

lygiai) skirtos dvi valandos, konkurso (A1 lygis) - 1 val 30 min. Kalbėjimo užduočių atlikimo 

pradžios laiką pasirenka savivaldybės sudaryta olimpiados organizavimo komisija. Sausio 16 d. iki 

10 val. savivaldybėms yra siunčiamos olimpiados ir konkurso užduotys, darbų vertinimo 

instrukcijos ir rezultatų pateikimo šablonas. Sausio 19 d. 11 val. atsiunčiami  konkurso užduočių 

sprendimai. Prieš olimpiadą mokiniai turi užpildyti sutikimą dėl duomenų naudojimo.  

Prancūzų kalbos olimpiados savivaldybių etapo užduotis raštu vertina Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro sudaryta Nacionalinė vertinimo komisija. Prancūzų kalbos konkurso 

užduotis raštu bei prancūzų kalbos olimpiados užduotis žodžiu vertina savivaldybės švietimo 

įstaigos, paskirtos organizuoti olimpiadą ir konkursą, sudaryta vertinimo komisija.  

Olimpiados organizavimo savivaldybėje komisija, pati pasirenka, kokios formos olimpiados 

darbus perduoti LMNŠC: t. y. gali būti elektroniniu paštu siunčiami skenuoti dalyvių darbai arba 

paštu siunčiami darbų originalai. Šie darbai turi būti išsiunčiami per 5 darbo dienas metodininkei  

Vilmai Maniušienei. Olimpiados kalbėjimo dalies rezultatai kartu su konkurso rezultatų suvestine 

elektroniniu paštu išsiunčiami LMNŠC per 5 darbo dienas.  

Į olimpiados ir konkurso šalies etapą kviečiamų mokinių sąrašą paskelbsime www.lmnsc.lt 

iki 2023 m. vasario 10 d. 

 

Išsamesnės informacijos apie šių etapų organizavimą prašome teirautis Gabių ir talentingų 

vaikų ugdymo skyriaus metodininkės Vilmos Maniušienės tel. nr. 86 71 96 212  arba el. p. 

vilma.maniusiene@lmnsc.lt  

 

Direktorius                Valdas Jankauskas 

 

Originalas nebus siunčiamas 
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