Gerb. Vadove,
Norėtumėme pakviesti Jūsų vadovaujamos mokyklos mokinius dalyvauti rugsėjo 7 – 16
dienomis vykstančioje atrankoje mokytis Nacionalinėje moksleivių akademijoje ir paprašyti
Jūsų paskleisti žinią apie Akademijos veiklą bei vykstančią atranką Jūsų mokyklos gabiems
vaikams. Siekiame, kad prie Akademijos veiklos prisijungtų kuo daugiau gabių ir veiklių
mokinių ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų.
NMA – tai unikali papildomo ugdymo institucija, skirta mokslui ir muzikai gabiems
Lietuvos vaikams. Ši mokykla, veikianti jau devintus metus, kasmet suburia apie 450
talentingiausių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių bendram tikslui – kartu pažinti pasaulį.
Akademijos mokiniai turi galimybę mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių mokytojus bei
dėstytojus vienos iš 9 Akademijoje dėstomų disciplinų: biochemijos, chemijos, ekonomikos,
informatikos, istorijos, fizikos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos.
Pasirinktą dalyką studijuodami nemokamai nuotoliniu būdu, mokiniai turi galimybę
asmeniškai konsultuotis su dėstytoju dėl užduoties atlikimo ir papildomos informacijos. Taip pat,
tris kartus per metus yra organizuojamos akivaizdinės sesijos, kur mokiniai gauna ne tik
dalykinių žinių, bet ypatingas dėmesys yra skiriamas asmenybės ugdymui. Nuotolinį mokymą
finansuoja Akademijos rėmėjai. Jie taip pat skiria stipendijas geriausiai besimokantiems
mokiniams bei vaikams iš socialiai remtinų šeimų dalyvauti akivaizdinėse sesijose.
Šią nuotolinio mokymo mokyklą per aštuonerius veiklos metus baigė daugiau negu 1200
jaunuolių. Kas antras jų – tarptautinės ar respublikinės olimpiados prizininkas. Visi NMA
programos dalyviai stoja į aukštąsias mokyklas, didelė dalis studijuoja garsiuose užsienio
universitetuose (tokiuose kaip Oxford, Cambridge, MIT, Jacobs ir kt.).
Tikime, kad Jūsų vadovaujamoje mokykloje yra gabių, talentingų, veiklių mokinių.
Žinome, kad jie labai džiugina mokyklos bendruomenę ir kad Jums norisi leisti šiems vaikams
dar daugiau skleistis, tobulėti ir augti. Vertindami Jūsų pastangas ugdyti naują Lietuvos kartą,
kviečiame Jus padrąsinti savo mokyklos žvaigždutes gilinti žinias Nacionalinėje moksleivių
akademijoje.
Akademija kviečia gabius ir motyvuotus mokinius, jau galinčius pasigirti aukštais
pasiekimais (ar turinčius potencialą jų siekti), papildomai mokytis: 9 – 10 klasių mokinius –
biochemijos, informatikos, ekonomikos, istorijos arba fizikos, 10 klasių – chemijos, o 7 – 10
klasių mokinius – matematikos ir lietuvių filologijos.
Labai prašytumėme išplatinti šią informaciją savais kanalais, kad ši žinia pasiektų kuo
daugiau mokinių. Su džiaugsmu lauksime Jūsų mokyklos mokinių anketų (dokumentų formas ir
papildomą informaciją apie stojimą mokiniai gali rasti interneto svetainėje
www.nmakademija.lt).
Ačiū, kad rūpindamiesi Lietuvos mokiniais gerinate Lietuvos ateitį!
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