
 

 

 

 

Mielas mokiny, 

 

Nacionalinė moksleivi  akademija (NMA) kviečia registruotis, aktyviai dalyvauti unikalioje NMA 
veikloje ir papildomai mokytis: 9–10 klasi  mokinius – biochemijos, informatikos, ekonomikos, 

istorijos arba fizikos, 10 klasi  mokinius – chemijos, 7–10 klasi  mokinius – matematikos ir 

lietuvi  filologijos. Išimtiniais atvejais (turint dideli  respublikini  ir tarptautini  olimpiad  
pasiekim ) priimami ir 11 klasi  mokiniai. 
 

Jeigu: 

 

 esi 7–11 klasi  mokinys iš bet kurios Lietuvos mokyklos; 
 nori tobulėti; 
 esi gabus, talentingas, motyvuotas, išradingas, aktyvus, mėgstantis bendrauti ir susipažinti su 

naujais, domiais žmonėmis; 
 Tau mokyklos koridoriai pasidarė per „siauriį; 
 svajoji užsiauginti sparnus ir išmokti juos plačiai išskleisti bei apskrieti visą pasaul , 

 

junkis prie M S ! 

 

Atrankos proced ra: 
 

1. 2014 m. rugsėjo 15–30 d. registruokis el. b du m s  tinklalapyje www.nmakademija.lt; 

2. dokument  originalus su parašais (prašymą, mokytojo rekomendaciją* (juos gausi registruodamasis 
el. b du), 2013/2014 mokslo met  metinius vertinimus) iki rugsėjo 30 d. (spaudo data) išsi sk 
adresu: Vš  Nacionalinė moksleivi  akademija, Student  g. 63a, Kaunas LT-51369; 

3. iki rugsėjo 30 d. sumokėk 30 Lt registracijos mokest  (banko rekvizitus gausi registruodamasis el. 
b du. Paskirtyje nepamiršk nurodyti sekcijos,  kurią stoji, bei vardo ir pavardės – už ką mokamas 
registracijos mokestis); 

4. stojantiesiems  informatikos sekciją reikės laikyti programavimo testą, kuris numatytas spalio 
pradžioje (tiksli data bus pranešta el. laišku); 

5. iki spalio 15 d. el. laišku b si informuotas, ar esi priimtas  NMA. 
 

Mokymasis Akademijoje vyksta nuotoliniu b du ir yra skirstomas  du semestrus. Už pirmo 
semestro mokslą imamas 60–120 Lt mokestis, priklausomai nuo Tau išsi st  užduoči  skaičiaus. 
Jeigu bus gauta projektini  lėš  tam tikram laikotarpiui, tai mokestis už šio laikotarpio nuotolin  
mokymą nebus imamas. 

 

Nekantriai laukiame TAVO anketos! 

 

P. S. Jeigu kils neaiškum  arba klausim , b tinai rašyk Giedrei el. paštu info@nmakademija.lt arba 

skambink tel. 8 683 04 646. 

 

*Jeigu šiais metais pakeitei mokyklą ir Tave geriau paž sta buvusios mokyklos mokytoja(-s), 

rekomendacija gali b ti ir jo(-s). Rekomenduojama pateikti to dalyko mokytojo rekomendaciją, 
kurioje dalykinėje sekcijoje norėtum mokytis (pavyzdžiui, biochemijos sekcija – biologijos 

mokytojo(-s) rekomendacija). 

 

http://stojimas.nmakademija.lt/

