
Tai unikal i  neformaliojo ugdymo
instituci ja,  skirta mokslui  ir  muzikai
gabiems Lietuvos vaikams (5-12 k l . ) .
NMA tikslas - sudaryti  sąlygas muzikai  ar mokslui
gabiems mokiniams, neprik lausomai nuo jų social inės
padėties,  gyvenamosios vietos,  amžiaus,  lyties ir  kt. ,
r inktis jų poreikius atit inkantį  ugdymą – suteikti
j iems tokių dalykinių ir  asmenybės ugdymo žinių bei
įgūdžių,  kurių j ie neturi  gal imybės įgyti  mokykloje.

Priėmimas į  Nacional inę moksleivių
akademiją -  ik i  spal io 7  d. !

Dalykinis mokymasis vyksta nuotol iniu
būdu. Jo kaina semestrui   v ienam moki-
niui  – 135-180 Eur (gal i  š iek t iek skirt is
prik lausomai nuo siunčiamų užduočių kie-
kio) .  Pagrindinis mokinio ir  dėstytojų ben-
dravimo būdas – Google Classroom plat-
forma. Akademikai  gal i  mokytis:
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Fiz ikos;
Biochemijos;
Chemijos;
Ekonomikos;

Taip pat NMA du kartus per metus
suburia mokinius ir  aukštos  kompe-
tenci jos dėstytojus į :
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Sesi jų metu vyksta ne t ik dalykinės
paskaitos,  bet ir  asmenybės ugdymui
skirti  užsiėmimai,  kuriais padedama
vaikams pažinti  ne t ik mokslą,  bet ir
kitas dar neatrastas ir  nepažintas
srit is bei  profesi jas.

5 dienų Žiemos sesi ją
10 dienų Vasaros sesi ją
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Tarptautinė chemijos olimpiada
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*vienintel į  L ietuvos auksą tarptautinėje matematikos ol impiadoje pelnė NMA mokinys Kęstutis Česnavičius (2007 m.)
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NMA mokiniai  neretai  pasižymi išskirt iniais gebėj imais ir  darbštumu, todėl  medal ius skina ir
Lietuvos vardą garsina ne tik šalies,  bet ir  Tarptautinėse olimpiadose .

Vien per 2017 – 2021 m. akademikai  sukaupė visą ei lę svarbių laimėj imų:

Informatikos;
L ietuvių f i lo logi jos;
Matematikos;
Muzikos.



Nacionalinėje moksleivių akademijoje gali  mokytis.. .

. . .biochemijos! . . .fizikos!

. . .chemijos! . . . informatikos!

. . .matematikos! . . . l ietuvių fi lologijos!

. . .ekonomikos! . . .muzikos!

Ši sekci ja pradėjo veik lą vienos didžiausių
biotechnologi jų įmonių Balt i jos šalyse -
„Thermo Fisher Scientif ic"  -  in iciatyva.

Būsimiej i  moksl ininkai  ir  biomedicinos srit ies
atstovai čia gi l ina žinias apie naujausius
atradimus ir  pagrindinius mechanizmus

genetikos,  biochemijos,  molekul inės biologi jos,
mikrobiologi jos ir  bioctechnologi jų srityse.

Chemijos mokymosi t ikslai  yra pažinti  ir
suprasti  svarbiausius cheminius reiškinius
bei dėsningumus, susiformuoti  moksl iškai

pagrįstą pasaulėvaizdį ,  įgyti  krit inio
mąstymo ir tyrimų gebėj imų. NMA mokomasi

tiek pagi l intų chemijos pagrindų, t iek
sudaromos sąlygos integruoti  informaci ją

naujausių atradimų konstekste.

Programos tikslas – lavinti  vaikų ekonominį
mąstymą, supažindinti  su skirt ingomis

ekonomikos mokslo perspektyvomis bei
teori jomis,  mokyti  stebėti  ir  vertinti  šal ies

bei pasaul io ekonomikos įvykius,  suprasti  jos
dėsnius.  Užduočių komplektus sudaro įvairūs
testai ,  k lausimai,  uždaviniai ,  esė aktual iomis

ekonomikos temomis,  real ių ekonomikos
įvykių komentarai .

F iz ikos sekci jos t ikslas yra supažindinti
moksleivius su šiuolaik inės f iz ikos

pasiekimais ir  aktual iomis moksl inėmis
problemomis.  Moksleiviai  pasikartoja ir  gi l ina

savo fiz ikos žinias aiškindami kasdienius ir
nekasdienius f iz ik inius reiškinius.  Kurso metu

mokiniai  taip pat mokosi  atl ikt i  nedidelės
apimties mokslo darbus.

Šioje sekci joje rengiamasi informatikos
ol impiadoms, užduotys sprendžiamos ir

pateikiamos varžybų sistemai bei
programavimo įgūdžių tobul inimui .  Per

akivaizdines sesi jas mokiniai  bendradarbiauja
su Lietuvos bei  užsienio šal ių profesional iais

informatikais,  plečia savo akiratį ,  daugiau
sužino apie mokslo ir  verslo pasaul į .

Šioje sekci joje siekiama ugdyti  mokinių
kūrybinę saviraišką, plėsti  kultūrinį  akiratį ,

formuoti  originalų požiūrį  ir  savitumą, mokyti
t iksl ingai r inktis raiškos priemones.  Todėl

praktinės užduotys yra derinamos su
l iteratūros teori ja.  Per sesi jas mokiniai  turi

gal imybę bendrauti  ir  kurti  su profesional iais
rašytojais,  aktoriais,  poetais,  dramaturgais.

 Jauniej i  matematikai  2kartus per mėnesį
gauna skirtingų, mokinių lygį  atit inkančių,

ol impiadoms reikal ingų matematikos
užduočių.  Dėstytojai  nurodo teori ją,

pavyzdžių,  uždavinių savarankiškam darbui .
Su pačių pačiausių - stipriausia

ol impiadininkų - grupe dirba pasaul inių
ol impiadų priz ininkai .

Muzikos sekci jos moksleiviai  atrenkami gyvų
perklausų metu.  Kiekvienas iš jų sesi jos metu
dalyvauja ne t ik individual iose pamokose, bet

ir groja mažiausiai  dviejuose kamerinės
muzikos ansambliuose, turi  choro bei

dir igavimo pamokas, lanko seminarus apie
įvair ius muzikanto gyvenimo aspektus ir  turi

tris gal imybes koncertuoti  solo ar kaip
kamerinio ansamblio narys.



NMA almuni kalba:

„NMA moko, skatina tobulėti ,  s iekti
savo tikslo,  skatina svajoti  ir  net
bandyti  s iekti  to,  kas gal i  atrodyti
neįmanoma.” 

(Vaiva L ialytė)

„Akademijoje ne t ik atradau
savo karjeros kel ią,  tačiau ir
sutikau nuostabių žmonių,  ku-
riuos šiandien gal iu vadinti  ge-
riausiais draugais.“

(Rosita Reivytytė)

„Niekur kitur nesu sutikęs tokio
didel io procento žmonių,  kurie
būtų l inkę duoti  arba dal intis .”

( Ignas Kalpokas)

„Čia aš įgi jau daugiau pasit ikė-
j imo savimi ir  savo jėgomis.
Pažintys su kitų dalykinių grupių
vaikais mane paskatino domėtis
ne vien muzika,  bet ir  mokslu;
išmokau nenuvertinti  anksčiau
laiko to,  ko dar nežinau.“

(Gryta Tatorytė)

„Ačiū NMA ir t iems dėstytojams,
kurie bendravo su mumis kaip su
sau lygiomis asmenybėmis!“

(Mindaugas Vaznonis)

„NMA sesi jos niekad neprai lgsta,
nes čia atrandi begalę naujų ir
prasmingų dalykų.  Kitaip tariant –
sesi joje „ l ipdai"  save ir  kasdien vis
truputį  paaugi .”

( Ieva Bauerytė)

„Bendravimas su Nacional inės moks-
leivių akademijos sesi jas aplankančiais
aktoriais,  moksl ininkais,  muzikantais,
rašytojais yra toks t ikras ir  nuoširdus,
kad per keletą dienų pasi jauti  gerokai
ūgtelėjęs,  perėmęs iš jų taip betar-
piškai  dal inamą patirt į”

(Emi l i ja  Kl imašauskaitė)

Būsimas akademike,  nieko nelauk -  junkis
prie Nacional inės moksleivių akademijos

bendruomenės ir  tobulėk kartu su mumis!

Priėmimas - tik iki  spalio 7 d.
Daugiau informacijos:  https://nmakademija. lt/noriu-mokytis-nma/


