
 

 

 

 

 

KVIEČIA MOKYTIS 6-11 KLASIŲ MOKINIUS 

 

Esi žingeidus? Esi motyvuotas sužinoti daugiau, negu numato mokyklos programa? Nori tobulėti 

kartu su savo bendraamžiais iš visos Lietuvos? Nori mokytis pas Lietuvos universitetų dėstytojus ir 

geriausius mokytojus, pas NMA absolventus, dabar studijuojančius ar jau baigusius universitetus 

Lietuvoje ar užsienyje? Nori bendrauti su šviesiomis Lietuvos ir užsienio asmenybėmis? 

Svajoji užsiauginti sparnus, išmokti juos plačiai išskleisti ir apskrieti visą pasaulį? 

Jei taip, nedelsk – junkis prie mūsų! 

 

Kaip?  

1. Pagal savo amžiaus grupę pasirink Tave labiausiai dominančią vieną ar dvi NMA sekcijas:   

5-6 klasei - matematika arba informatika (mokymasis tik nuotoliniu būdu); 

7-8 klasei – matematika arba lietuvių filologija; 

9-11 klasei - biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir 

nanotechnologijų, lietuvių filologijos arba matematikos. 

Svarbu: 11 klasės mokiniai priimami mokytis NMA išimtinais atvejais, t.y. tik 

tuomet, jei jie yra respublikinių ar/ir tarptautinių olimpiadų 1-5 vietų laimėtojai;  

 

2. Registracija vyksta iki lapkričio 15 d. 

Pagal savo amžiaus grupę pasirink registravimosi būdą: 

5-6 klasei registracija tik el. paštu info@nmakademija.lt, nurodant pasirinktą sekciją, 

savo vardą, pavardę, klasę, mokyklą (šie mokiniai yra „parengiamoji“ NMA grupė) ; 

7-11 klasei registracija tik NMA tinklalapyje nmakademija.lt skiltyje „stojimas“, 

užpildant anketą ir mokytojo rekomendaciją*. 

 

3. Registracija patvirtinama tik po to, kai pervedamas vienkartinis negrąžinamas 15 eurų 

registracijos mokestis. 

 

    Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija 

    Įstaigos kodas 300628321 

    A/S LT197300010104583271, AB „Swedbank“ 

    Paskirtis: už Vardenį Pavardenį, registracijos mokestis 

 

4. Iki gruodžio 1 dienos gausi laišką, kuriuo pranešime, ar esi priimtas mokytis NMA ir atsiųsime 

išsamią informaciją apie mokymosi tvarką. 

 
 

Laukiame Tavęs Nacionalinėje moksleivių akademijoje! 

 

 

Jeigu kils klausimų, prašome parašyti el. pašto adresu  info@nmakademija.lt  

arba paskambinti telefonu 8 683 04 646. 

 
 
* Reikia pateikti konkretaus dalyko mokytojo(-s) rekomendaciją su nuoroda, kurioje dalykinėje sekcijoje norėtum mokytis 

(pavyzdžiui, biologijos mokytojas rašo rekomendaciją stojantiesiems į biochemijos sekciją). 

Jeigu šiais metais pakeitei mokyklą ir Tave geriau pažįsta buvusios mokyklos mokytojas(-a), rekomendacija gali būti ir jo(-s). 
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