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LIETUVOS MOKINIŲ ANTIKOS KULTŪROS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos mokinių Antikos kultūros konkurso (toliau – Konkursas) sąlygos parengtos
vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426.
1.2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą
bei dalyvių apdovanojimą.

II. KONKURSO TIKSLAI
2.1. Skatinti mokinius domėtis Antikos kultūra, jos formuojančia įtaka Vakarų civilizacijos
vertybių sistemai, plėsti mokinių Europos ir Lietuvos kultūros istorijos žinias.
2.2. Surasti ir puoselėti gabius vaikus, ugdyti jų kūrybiškumą, humanitarinę kultūrą ir mąstyseną.
2.3. Aktyvinti mokytojų iniciatyvą ir kūrybiškumą.
2.4. Padėti aukštesniųjų klasių mokiniams planuoti tolesnes studijas.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
3.1. Konkursas organizuojamas kasmet šiais etapais: mokyklos etapas, šalies etapas.
3.2. Mokyklos etapą organizuoja mokyklos direktoriaus sudaryta organizavimo komisija. Jo
vykdymo laiką taip pat nustato mokyklos direktorius. Užduotis parengia ir mokinių darbus vertina
direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.
3.4. Šalies etapą organizuoja Klasikų asociacija drauge su Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto Klasikinės filologijos katedra.
3.5. Asociacijos pirmininko įsakymu tvirtinamos Konkurso šalies etapo organizavimo ir
vertinimo komisijos.
3.6. Konkurso organizavimo komisija atlieka organizacinius Konkurso darbus.
3.7. Konkurso vertinimo komisija rengia šalies etapo užduotis, tikrina ir įvertina šalies etapo
dalyvių darbus, nustato Konkurso laimėtojus, komentuoja užduotis mokytojams ir mokiniams.

IV. KONKURSO DALYVIAI
4.1. Konkurse dalyvauja 9–12 klasių mokiniai. Visų etapų Konkurso dalyviai skirstomi į dvi
grupes į: 9-10 klasių ir 11-12 klasių moksleivių grupes.
4.2. Šalies etape dalyvauja po 1-2 geriausiai pasirodžiusius mokinius iš kiekvienos konkurse norą
dalyvauti pareiškusios mokyklos, bet ne daugiau, nei Konkurso organizavimo komisijos nustatytas
dalyvių skaičiaus limitas. Norinčių dalyvauti skaičiui viršijus nustatytąjį, pirmenybė teikiama anksčiau
užsiregistravusiems.

4.3. Teisė iš karto dalyvauti šalies etape suteikiama praėjusių metų Konkurso 1 vietos laimėtojui
(-ams).
4.4. Į šalies Konkurso etapą vykstančius mokinius lydi mokytojas.

V. KONKURSO FINANSAVIMAS
5.1. Konkurso mokyklos etapą finansuoja pati mokykla, rajono, miesto savivaldybės
administracijos padalinys.
5.2. Šalies etapo organizavimo išlaidas bei mokinių nakvynę ir maitinimą apmoka organizatoriai.
5.3. Dalyvių kelionės išlaidas ir lydinčių mokytojų komandiruotės išlaidas pagal galimybes
apmoka rajonų, miestų savivaldybių švietimo padaliniai.
5.4. Konkursą organizuoti ir finansuoti padeda ir kitos organizacijos bei rėmėjai.
VI. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
6.1. Visuose Konkurso etapuose vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.
6.2. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė.
6.3. Šalies etapo laimėtojai apdovanojami Vilniaus universiteto diplomais, atminimo dovanomis.
6.5. Aukštus rezultatus parodę, bet prizinių vietų nelaimėję mokiniai apdovanojami Vilniaus
universiteto pagyrimo raštais.
_________________________

