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PROJEKTO
„ PADĖKIME TALENTINGIE MS MOKSLEIVIAMS IŠ
VARGINGŲ ŠEIMŲ IR MI ESTELIŲ “
TARPINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“
Įmonės kodas: 300628321

Telefonas: +370 677 68899

El. pašto adresas: info@nmakademija.lt

Internetinė svetainė: www.nmakademija.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 14 400 Lt
Iki 2011 m. rugsėjo 1 d. panaudota: 2 220 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“ – didžiausia Lietuvoje pelno nesiekianti papildomo
ugdymo organizacija, nuo 2004 m. užsiimanti gabių ir didelį potencialią turinčių Lietuvos mokinių
ugdymu. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gabiausiems mokiniams suteikiamos sąlygos
mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių mokytojus bei dėstytojus. Šiai metais „Nacionalinė
moksleivių akademija“ buvo apdovanota „Swedish business awards 2011“ apdovanojimuose
socialiai atsakingos kompanijos nominacijoje, per visus veikimo metus suvienijusi virš 400
savanorių bei 70 organizacijų, prisidėjusių paslaugomis, prekėmis ar finansiniais resursais,
bendram tikslui – gabių Lietuvos mokinių ugdymui.
Nacionalinėje moksleivių akademijos nuotolinio ugdymo programoje akademikai mokosi 9
dalykinėse sekcijose: biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos ir
astronomijos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos. Sėkmingai įstoję į pasirinktą sekciją, 7 –
12 klasių mokiniai pradeda gana intensyvų nuotolinį mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo
metus. Akademikai kas dvi savaites gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų, su kuriais
konsultuodamiesi
jas sprendžia. Akademijoje be nuotolinio ugdymo programos ir sesijų
organizuojami ir kiti nauji, novatoriški projektai, konkursai, nes vienas pagrindinių Akademijos tikslų
– išbandyti ir kurti naujus mokymosi metodus, kurie ilgainiui galėtų įsitvirtinti ir švietimo sistemoje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas
Projektas yra skirtas spręsti gabių ir talentingų vaikų, gyvenančių socialiai remtinose šeimose bei
žemų pajamų šeimose kaimo vietovėse, ugdymo problemą. Projekto tikslinė grupė – 7-11 klasių
mokiniai iš probleminių regionų, kaimo, mažų miestelių mokyklų bei iš socialiai remtinų šeimų.
Aukštus pasiekimus (ar jų potencialą) ir motyvaciją turintiems vaikams buvo sudaromos sąlygos
gauti papildomų dalykinių žinių pasirinktoje srityje (informatika, istorija, fizika ir astronomija,
chemija, biochemija, ekonomika, lietuvių filologija, matematika). Vaikams pagal amžių, gebėjimus ir
polinkius buvo sudarytos sąlygos rinktis pagilintą, kryptingą dalyko mokymąsi, diferencijuojant
užduotis ir pan. Projektu siekiama sumažinti mokyklos ir regiono ar socialinių veiksnių daromą
įtaką mokinio galimybėms gauti tokio pat lygmens ugdymą jį dominančioje srityje, kokį turi
didmiesčių ir prestižinėmis vadinamų mokyklų vaikai.

Projekto veiklos, eiga
Po 2010 m. spalio – lapkričio mėnesiais vykusios atrankos per aukok.lt surinktos paramos dėka
turėjome galimybę papildomai priimti 14 mokinių iš socialiai remtinų šeimų bei iš mažų miestelių ir
kaimų – Kaišiadorių, Skuodo, Tauragės, Šiaulių rajonų, Druskininkų, Panevėžio, Palangos, Šiaulių,
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų. Šie mokiniai pasirinko vieną dalykinę sritį (biochemija, chemija,
ekonomika, fizika, informatika, istorija, filologija, matematika), kurioje nori tobulėti ir sužinoti
daugiau. Kiekvienam mokiniui buvo paskirtas dėstytojas – savo srities ekspertas, turintis aukštą
kvalifikaciją ir gebantis dirbti su gabiais ir talentingais mokiniais. Su šiais 14 mokinių dirbo devyni
skirtingi dėstytojai iš Kembridžo, Kauno technologijos, Vilniaus pedagoginio universitetų, Kauno
technologijos universiteto gimnazijos ir kt.
2010 m. gruodžio – 2011 m. birželio mėnesiais jiems buvo pateikiamos teorinės, praktinės
užduotys, tiriamieji darbai. Kiekvienas mokinys indvidualiai turėjo galimybę konsultuotis su
užduoties pateikėju, prašyti papildomos informacijos. Visas mokymasis vyko nuotoliniu būdu, todėl
visiems mokiniams visa informacija ir žinios buvo lengvai pasiekiamos. Šie mokiniai ir toliau tęsia
mokymąsi Nacionalinėje moksleivių akademijoje dėka aukok.lt pagalba surinktų lėšų.
2011 m. spalio – lapkričio mėnesiais vyko nauja atranka į Akademiją. Šiais metais priėmėme dar
daugiau mokinių iš projekto tikslinės grupės – bendrojo lavinimo 7-11 klasių mokinių iš socialiai
remtinų šeimų iš visos Lietuvos bei vaikų iš žemų pajamų šeimų gyvenančių ne Lietuvos apskričių
centruose. Papildomai buvo priimta apie 30 mokiniai. Jie mokymąsi Akademijoje pradės 2012 m.
sausio mėnesį. Tikimės, kad jiems ši suteikta galimybė bus didelis paskatinimas siekti naujų tikslų
ir žinių. Toliau bus tęsiama projekte dalyvaujančių mokinių pasiekimų ir mokymosi nuotoliniu būdu
įvertinimų stebėsena.
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Projekto biudžetas
Išleista, Lt
I. Personalo kaštai

-

II. Materialių daiktų įsigijimas

-

III. Organizacinės išlaidos

-

Išlaidas įrodantys dokumentai

IV. Kitos išlaidos
Autoriniai atlyginimai dėstytojams už
užduočių parengimą, tikrinimą, konsultavimą
(111 užduočių * 20 Lt)

2 220

Iš viso:

2 220

Autorinės sutartys nr. NM-2011-S-01,
NM-2010-I-01, NM-2010-E-01, NM2010-L-02, NM-2011-C-01, NM-2011C-02, NM-2011-F-01, NM-2010-M-04

Tarpiniai rezultatai
Džiaugiamės, kad šio projekto surinktų lėšų dėka galime dar plačiau įgyvendinti savo vieną iš
Akademijos tikslų – mažinti socialinę atskirtį, kai kaimo mokiniai ir vaikai iš socialiai remtinų šeimų
turi mažiau galimybių įgyti geresnį išsilavinimą ir po to konkuruoti su didmiesčių moksleiviais
stojant į aukštąsias mokyklas.
Mažinant šiuos skirtumus, po 2010 m. vykusios atrankos į Akademiją buvo priimta papildomai 14
mokinių iš projekto tikslinės grupės - Kaišiadorių, Skuodo, Tauragės, Šiaulių rajonų, Druskininkų,
Panevėžio, Palangos, Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų. Šie mokiniai yra iš kaimo
vietovių ir/arba gyvena socialiai remtinose šeimose.
Šių mokinių papildomame mokyme dalyvavo 9 skirtingų sričių ekspertai - dėstytojai iš Kembridžo,
Kauno technologijos, Vilniaus pedagoginio universitetų, Kauno technologijos universiteto
gimnazijos ir kt. Per 6 mokymosi mėnesius Akademijoje dėstytojai iš viso įvertino 111 šių mokinių
užduočių, buvo sukurtos 50 naujų užduočių.
Svarbu paminėti, kad projekte dalyvaujantys mokiniai turėjo galimybę dėka kitų Akademijos rėmėjų
dalyvauti ne tik nuotolinio mokymosi programoje, bet organizuojamose sesijose, kur didelis
dėmesys skiriamas ne tik dalykiniam tobulėjimai, bet ir asmenybės ugdymui. Ten mokiniai susitiko
su tokiais pat gabiais mokiniais, kaip ir jie.
Po 2011 metų atrankos papildomai mokytis Akademijoje priimta dar apie 30 gabių mokinių iš
projekto tikslinės grupės. Nuo sausio mėnesio jie taip pat pradės nuotolinio mokymosi programą,
kaip ir 14 pirmųjų mokinių, kurie ir toliau tęsia mokymąsi.

Keletas projekto akimirkų
Nuotolinio mokymo(si) vaizdiniu būdu parodyti neįmanoma, todėl dalinamės keliomis akimirkomis
iš 2011 m. vasaros sesijos, kurioje dalyvavo ir projekto dalyviai.
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