PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
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LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS LIETUVOS MOKYKLŲ
9–12/I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos
klasių mokiniams programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Kalbų mokymo politikos
aprašu (2006 m. birželio 22 d. Nr. (1.9-13) Ml-3), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymu ,,Dėl gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir
mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“
(2014 m. sausio 27 d. Nr. V-38), Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.
rugpjūčio 26 d., Nr. ISAK- 2433), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (2011 m. vasario
2l d. Nr. V-269), Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programa (2016 m. sausio 25 d.
Nr. V-46).
2.
Programa skiriama bendrojo ugdymo mokyklų, kurios vykdo vidurinio ugdymo
programą, mokiniams, besimokantiems 9–12/I–IV gimnazijos klasėse.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.
Ugdyti mokinių literatūrines, lingvistines, kultūrines kompetencijas, leidžiančias
taikyti ir sėkmingai naudoti bendrąsias lietuvių kalbos ir literatūros žinias kasdienėse situacijose ir
dalykiniuose kontekstuose.
4.
Skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra bei Lietuvos kultūros ir meno
istorija, kaip esmine visų Lietuvos piliečių savimonės formavimo ir visuomenės bei valstybės
tapatybės reprezentavimo sritimi.
5.
Ugdyti mokinių gebėjimus vertinti, mąstyti, reikšti savo mintis, skatinti jų saviraišką,
gebėjimą suprasti sociokultūrinės aplinkos ir asmeninio tobulėjimo santykio svarbą.
6.
Sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo lietuvių kalbos ir literatūros (kultūros)
žinias ir gebėjimus bei gauti grįžtamąjį šių gebėjimų įvertinimo ryšį.
III. MOKINIŲ GEBĖJIMAI
7.
Olimpiados dalyviai turėtų būti pasirengę pademonstruoti nurodytų lietuvių kalbos ir
literatūros sričių kompetencijas:
7.1.
Lietuvių literatūros ir kultūros raida, epochos, idėjos, stiliai
7.2.
Literatūros ir meno, literatūros ir kitų komunikacijos priemonių bei medijų ryšiai
7.3.
Literatūros kūrinio analizė
7.4.
Pagrindinės literatūros teorijos sąvokos
7.5.
Lietuvių kalbos fonetikos, fonologijos, morfologijos, žodžių darybos, leksikos,
semantikos, sintaksės ir kt. reiškiniai ir jų raida
7.6.
Istorinė lietuvių kalbos raida, įvairios lietuvių kalbos atmainos, lietuvių ir baltų
kalbos ir kultūros
7.7.
Lietuvių kalbos kultūra
7.8.
Eseistinio teksto kūrimas
7.9.
Samprotavimas raštu, literatūrinis ir kultūrinis argumentavimas.
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