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SANTRAUKA
Projekto tikslas:
Projektas yra skirtas spr~sti gabi4 ir talenting4 vaik4, gyvenanci4 socialiai remtinose seimose bei zem4
pajam4 seimose kaimo vietovese, ugdymo problem~ . Projekto tiksline grupe - 7 - 11 klasi4 mokiniai is
problemini4 region4, kaimo, maz4 miesteli4 mokykl4 bei is socialiai remtin4 seim4.
Aukstus pasiekimus (ar j4 potencial~) ir motyvacij~ turintiems vaikams buvo sudaromos s~lygos gauti
papildom4 dalykini4 zini4 pasirinktoje srityje (informatika, istorija, fizika ir astronomija, chemija,
biochemija, ekonomika, lietuvi4 filologija, matematika). Vaikams pagal am.Zi4, gebejimus ir polinkius
buvo sudarytos s~lygos rinktis pagilint~ . krypting~ dalyko mokym~si , diferencijuojant uzduotis ir pan.
Projektu siekiama sumazinti mokyklos ir regiono ar socialini4 veiksni4 darom~ jtak~ mokinio
galimybems gauti tokio pat lygmens ugdym~ jj dominancioje srityje, kokj turi didmiesci4 ir prestizinemis
vadinam4 mokykl4 vaikai.

Projekto rezultatai:
•
•
•
•
•

•

2010 m. gruodzio menesj mokytis j Akademij~ buvo papildomai priimta 14 mokini4.
2011 m. gruodzio menesj buvo papildomai priimta 34 mokiniai.
48 mokiniams 2010 m. gruodzio- 2012 m. birzelio men. buvo pateikta ir jvertinta 720 uzduoci4
(sukurta 91 skirtinga uzduotis).
Mokini4 papildomame mokyme dalyvavo 9 destytojai is Kembridzo, Kauno technologijos,
Vilniaus pedagoginio universitet4, Kauno technologijos universiteto gimnazijos ir kt.
Projekte dalyvavo mokiniai is Plunges, Zaras4, Ukmerges, Kupiskio, Silales, Kaisiadori4,
Skuodo, Taurages, Siauli4, Kedaini4, Rokiskio, Prien4, Saki4, Molet4 rajon4, Prien4, Lazdij4,
Pasvalio, Sirvint4, Rokiskio, Druskinink4, Panevezio, Palangos, Pakruojo, Telsi4, Kazl4 ROdos,
Jonavos, Garg.Zd4, Saki4, Siauli4, Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Prien4, Anyksci4 miest4.
Oatis mokini4 turejo galimyb~ dalyvauti ir kitoje Akademijos veikloje - organizuojamose
sesijose. Si galimybe jiems buvo suteikta kit4 Akademijos remej4 deka.

Keletas projekto akimirk4

Nuotolinio mokymo(si) vaizdiniu bOdu parodyti neimanoma, todel dalinames keliomis
akimirkomis is 2011 m. vasaros sesijos ir 2012 m. ziemos sesijos, kuriose dalyvavo ir projekto
dalyviai.
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INFORMACIJA APIE ORGAN/ZACIJJJ,

VsJ ,Nacionaline moksleiviq akademija" - didziausia Lietuvoje pelno nesiekianti papildomo ugdymo
organizacija, nuo 2004 m. uzsiimanti gabi4 ir didelj potencialict turinci4 Lietuvos mokini4 ugdymu.
Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gabiausiems mokiniams suteikiamos sctlygos mokytis pas
geriausius Lietuvos ir kit4 sali4 mokytojus bei destytojus. Siai metais ,Nacionaline moksleivi4
akademija" buvo apdovanota ,Swedish business awards 2011 " apdovanojimuose socialiai atsakingos
kompanijos nominacijoje, per visus veikimo metus suvienijusi virs 400 savanori4 bei 70 organizacij4,
prisidejusi4 paslaugomis, prekemis ar finansiniais resursais, bendram tikslui - gabi4 Lietuvos mokini4
ugdymui.
Nacionalineje moksleivi4 akademijos nuotolinio ugdymo programoje akademikai mokosi 9 dalykinese
sekcijose: biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos ir astronomijos, lietuvi4
filologijos, matematikos ir muzikos. Sekmingai jstoj~ i pasirinktct sekcijct, 7 - 12 klasi4 mokiniai pradeda
gana intensyv4 nuotolinj mokymosi kursct, trunkantj visus mokslo metus. Akademikai kas dvi savaites
gauna uzduotis is mokytoj4 ir destytoj4, su kuriais konsultuodamiesi jas sprendzia. Siuo metu
nuotolinio mokymo uzsiemimuose devyniose dalykinese sekcijose dalyvauja 425 mokiniai is visos
Lietuvos ir apie 30 nuolat dirbanci4 destytoj4.
Taip pat akademikai renkasi ir i rudens, ziemos ir vasaros sesijas pagilinti pasirinkto dalyko zinias,
taciau sesijose ypatingas demesys skiriamas asmenybes ugdymui - sav~s ir pasaulio pazinimo,
kOrybiskumo, pilietiskumo ugdymo uzsiemimams, kurie padeda plesti akiratj, suprasti save ir mokytis
padeti kitiems.
Akademijoje be nuotolinio ugdymo programos ir sesij4 organizuojami ir kiti nauji, novatoriski projektai,
konkursai , nes vienas pagrindini4 Akademijos tiksl4 - isbandyti ir kurti naujus mokymosi metodus, kurie
ilgainiui galet4 jsitvirtinti ir svietimo sistemoje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTA

Projekto veiklos, eiga
Po 2010 ir 2011 m. spalio - lapkricio menesiais vykusios atrankos per aukok.lt surinktos paramos deka
turejome galimyb~ papildomai priimti 48 mokinius is socialiai remtin4 seim4 bei is maz4 miesteli4 ir
kaim4 - Plunges, Zaras4, Ukmerges, Kupiskio, Silales, Kaisiadori4, Skuodo, Taurages, Siauli4,
Kedaini4 , Rokiskio, Prien4, Saki4, Molet4 rajon4, Prien4, Lazdij4, Pasvalio, Sirvint4, Rokiskio,
Druskinink4, Panevezio, Palangos, Pakruojo, Telsi4, Kazl4 ROdos, Jonavos, Gargzd4, Saki4, Siauli4,
Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Prien4, Anyksci4 miest4. Sie mokiniai pasirinko vienct dalykin~ sritj
(biochemija, chemija, ekonomika, fizika, informatika, istorija, filologija, matematika), kurioje nori tobuleti
ir suzinoti daugiau. Kiekvienam mokiniui buvo paskirtas destytojas - savo srities ekspertas, turintis
aukstct kvalifikacijct ir gebantis dirbti su gabiais ir talentingais mokiniais. Su siais 48 mokiniais dirbo
devyni skirtingi destytojai is Kembridzo, Kauno technologijos, Vilniaus pedagoginio universitet4, Kauno
technologijos universiteto gimnazijos ir kt.
2010 m. gruodzio - 2012 m. birielio menesiais jiems buvo pateikiamos teorines, praktines uzduotys ,
tiriamieji darbai. Kiekvienas mokinys individualiai turejo galimyb~ konsultuotis su uzduoties pateikeju,
prasyti papildomos informacijos.
Visas mokymasis vyko nuotoliniu bOdu, todel visiems mokiniams visa informacija ir zinios buvo lengvai
pasiekiamos.
Sie mokiniai ir toliau t~sia mokymctsi Nacionalineje moksleivi4 akademijoje deka aukok.lt pagalba
surinkt4 les4. Tikimes, kad jiems si suteikta galimybe bus didelis paskatinimas siekti nauj4 tiksl4 ir
zini4.
Toliau bus t~siama projekte dalyvaujanci4 mokini4 pasiekim4 ir mokymosi nuotoliniu bOdu jvertinim4
stebesena.
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Projekto biudzetas
Planuota
lsleista, Lt
isleisti, Lt

I. Personalo kastai

II. Materiali4 daikt4 jsigijimas
Ill. Organizacines islaidos
IV. Kites islaidos
Autoriniai atlyginimai
destytojams uz uzduoCi4
parengimq, tikrinimq,
konsultavimq (720 uzduoC:i4 *
20 Lt)
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lslaidas jrodantys dokumentai
Buvo planuotas papildomas priedas prie
atlyginimo projekto vadovui.

Autorines sutartys nr. NM-2011-S-01,
NM-2010-1-01, NM-2010-E-01, NM2010-L-02, NM-2011-C-01, NM-2011-C02, NM-2011-F-01, NM-2010-M-04

Trumpai paaiskinkite skirtumus tarp planuot4 ir patirt4 islaid4, jei toki4 buvo.
Buvo atsisakyta papildomo priedo projekto vadovui, kad bOt4 galimybe priimti daugiau mokini4.

Projekto rezultatai
Dziaugiames, kad sic projekto surinkt4 les4 deka galime dar placiau jgyvendinti save vienq is
Akademijos tiksl4 - mazinti socialin~ atskirtj, kai kaimo mokiniai ir vaikai is socialiai remtin4 seim4 turi
maziau galimybi4 jgyti geresnj issilavinimct ir poto konkuruoti su didmiesci4 moksleiviais stojant i
aukstctsias mokyklas.
Mazinant siuos skirtumus, po 2010 m. ir 2011 m. vykusi4 atrank4 i Akademijct buvo priimta papildomai
48 mokiniai is projekto tikslines grupes - Plunges, Zaras4, Ukmerges, Kupiskio, Silales, Kaisiadori4,
Skuodo, Taurages, Siauli4, Kedaini4, Rokiskio, Prien4, Saki4, Molet4 rajon4, Prien4, Lazdij4, Pasvalio,
Sirvint4, Rokiskio, Druskinink4, Panevezio, Palangos, Pakruojo, Telsi4, Kazl4 ROdes, Jonavos,
Gargzd4, Saki4, Siauli4, Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Prien4, Anyksci4 miest4. Sie mokiniai yra is kaimo
vietovi4 ir/arba gyvena socialiai remtinose seimose.
Si4 mokini4 papildomame mokyme dalyvavo 9 skirting4 srici4 ekspertai - destytojai is Kembridzo,
Kauno technologijos, Vilniaus pedagoginio universitet4, Kauno technologijos universiteto gimnazijos ir
kt. Per 16 mokymosi menesi4 Akademijoje destytojai is vise jvertino 720 si4 mokini4 uzduoci4, buvo
sukurta 91 nauja uzduotis.
Svarbu pamineti, kad projekte dalyvaujantys mokiniai turejo galimyb~ deka kit4 Akademijos remej4
dalyvauti ne tik nuotolinio mokymosi programoje, bet organizuojamose sesijose, kur didelis demesys
skiriamas ne tik dalykiniam tobulejimai, bet ir asmenybes ugdymui. Ten mokiniai susitiko su tokiais pat
gabiais mokiniais, kaip ir jie.

PA TVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines islaidas pagrindzianciuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji bOt4 viesai skelbiama (isskyrus
autorini4 sutarci4 kopijos).

Direktorius

Leonas Nark.eviC:ius
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