Projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyvių atranka
Tikslas
Skelbdami atranką, ieškome gerai besimokančių, aktyvių moksleivių visoje Lietuvoje, taip pat siekiame glaudžiai
bendradarbiauti su užsienio šalyse esančiomis lietuvių mokyklomis, norėdami sudaryti sąlygas patiems geriausiems
baigiamųjų klasių moksleiviams tiesiogiai susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla ir tapti aktyvesniais
piliečiais.
Dalyviai
Programoje kviečiame dalyvauti visos Lietuvos ir užsienio šalių lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų 12 (4 gimnazijos) klasės
mokinius (baigusius 11 vidurinės mokyklos arba 3 gimnazijos klasę) ir šiemet baigusius mokyklą abiturientus.
Atrankos tvarka
Visi atrankoje dalyvaujantys mokiniai privalo iki 2010 m. rugpjūčio 6 d. kruopščiai užpildyti prašymą – anketą (forma
pridedama) ir atsiųsti ją el. pašto adresu moksleiviaiivyriausybe@nmakademija.lt
1. . Būtina nurodyti veikiantį ir nuolat naudojamą el. pašto adresą. Siunčiant laišką, laukelyje „tema“ (subject) nurodyti:
moksleiviai į vyriausybę, pavardė.
2. Iki rugpjūčio 9 d. atrankos komisija atrinks 30 mokinių ir sudarys konkursinę eilę. Visi atrankoje dalyvavę mokiniai apie
rezultatus bus informuoti elektroniniu paštu rugpjūčio 9 dieną.
3. Atrinkti kandidatai iki rugpjūčio 10 d. turės patvirtinti savo dalyvavimą programoje. Jei kandidatas nepatvirtins
dalyvavimo, atsiradusi laisva vieta bus pasiūlyta kitam atrankoje dalyvavusiam mokiniui pagal konkursinę eilę.
Atrankos kriterijai
•
•
•

Mokomųjų dalykų pasiekimai: metinis pažymių vidurkis, prizinės vietos mokyklos, rajono (miesto), Respublikos
konkursuose;
Visuomeninis aktyvumas: dalyvavimas mokyklos, rajono (miesto), Respublikos moksleivių ar / ir jaunimo
organizacijų veikloje;
Motyvai, kodėl nusprendė dalyvauti programoje.

Neišsamiai ar netvarkingai užpildytų, pavėluotai atsiųstų prašymų–anketų autoriai atrankoje nedalyvauja.
Atrankos komisija
Komisijos pirmininkė:
Orinta Movsesjan, projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ 2009 dalyvė
Komisijos nariai:
Mykolas Majauskas, Ministro Pirmininko patarėjas,
Rita Grumadaitė, Švietimo ir mokslo ministro patarėja,
Lina Karsokaitė, Visuomenės informavimo departamento direktorė;
Aistė Zedelytė, Vyriausybės kanceliarijos organizacinių reikalų valdybos vyriausioji specialistė,
Lina Danienė, Nacionalinės moksleivių akademijos Asmenybės ugdymo programos visuomeninė vadovė,
Gabija Karačkinaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Revizijos komisijos narė,
Ignas Dirma, Lietuvos moksleivių sąjungos Revizijos komisijos narys,
Simonas Stankus, Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas.
Atrankos komisijos sprendimas tvirtinamas e. posėdyje 2010 m. rugpjūčio 9 dieną
Informacijos apie atranką sklaida
Kvietimas dalyvauti programos atrankoje:
skelbiamas Interneto svetainėje www.lrv.lt;
išsiunčiamas elektroniniu paštu į visas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas;

Kontaktai:
moksleiviaiivyriausybe@nmakademija.lt
Rūta Žukauskaitė, Nacionalinės moksleivių akademijos projektų vadovė 8 677 68899,
Ignas Dirma, Lietuvos moksleivių sąjungos Revizijos komisijos narys 8 629 01521,
Milda Garkauskaitė, Lietuvos mokinių parlamento atstovė 8 679 20366.

