ŽIEMOS SESIJA 2017 M.
Sausio 3-7 d., Palanga

NMA sesijos taisyklės
Visi Akademijos dalyviai:
⦁ siekia padė ti sau ir kitiems tobulė ti siela, protu ir kū nu;
⦁ daro gerus darbus sau ir kitiems;
⦁ nesikeikia, nemeluoja;
⦁ yra drausmingi, pareigingi ir tvarkingi;
⦁ laikosi saugaus elgesio taisyklių prie vandens telkinių, gatvė se ir kitur;
⦁ patys valo ir tvarko savo kambarius bei mokymosi patalpas, rū pinasi savo ir draugų
sveikata bei daiktų saugumu;
⦁ negeria alkoholinių gė rimų, nerū ko, nevartoja narkotikų ir kitų svaigiųjų medž iagų;
⦁ laikosi programoje numatytos dienotvarkė s, nevė luoja į už siė mimus.
Akademijoje vykstantys užsiėmimai yra privalomi visiems Akademijos mokiniams.
Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš sesijos jai nepasibaigus, jeigu dalyvis nesilaiko sutarties
įsipareigojimų.

Neoﬁcialios NMA taisyklės
⦁ Sveikinamės! Geriau kitą nustebinti netikė tu pasisveikinimu nei netikė tu
nepasisveikinimu.
⦁ Žinome vieni kitų vardus. Kad bū tų lengva suž inoti vardus, visuomet neš iokite
korteles su savo vardu, kurias gausite registruodamiesi.
⦁ Atvirai bendraujame. Jeigu dalysimė s maloniais dalykais, suteiksime daug dž iaugsmo
kitiems. Jeigu dalysimė s tuo, kuo esame nelabai patenkinti, suteiksime galimybę kitiems
tobulė ti arba suž inosime, kodė l kas nors vyksta vienaip ar kitaip, nors mums tai ir nepatinka.

NMA tikslai ir uždaviniai
⦁ Sudaryti sąlygas aukš tus pasiekimus ar jų potencialą turintiems mokiniams ir itin gabiems
vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinė s padė ties, gyvenamosios vietos, amž iaus, lyties ir
kt., rinktis jų poreikius atitinkantį ugdymą – suteikti jiems tokių dalykinių ir asmenybė s
ugdymo ž inių ir įgū dž ių, kurių jie neturi galimybė s įgyti per pamokas mokykloje.
⦁ Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ir bendradarbiauti su aukš čiausios kvali ikacijos
specialistais tos srities, į kurią mokiniai gilinasi ir turi didelių pasiekimų.
⦁ Už tikrinti š vietimo kokybę, gerinant š vietimo paslaugų kokybę aukš tus pasiekimus ar jų
potencialą turintiems ir itin gabiems vaikams.
⦁ Sumaž inti regioninius š vietimo sistemos netolygumus (Akademijos veikla apima visus
Lietuvos regionus).
⦁ Sumaž inti skirtumą tarp š vietimo paslaugų, teikiamų aukš tus pasiekimus turintiems,
motyvuotiems ir itin gabiems vaikams Lietuvoje, ir tokių paslaugų, teikiamų kitose
Europos ir pasaulio š alyse.
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Asmenybės ugdymo užsiėmimai
Sausio 4–6 d.
Netikėtas protas:
elgesio mokslo atradimai
Ignas Rubikas, Londono ekonomikos mokykla
Elgesio mokslas – psichologijos sritis, tyrinė janti proto
ir racionalumo ribas. Kitaip nei įprasta manyti,
ž mogaus protas daž nai nepasiduoda ekonomikos ir
logikos dė sniams, o turi savas „taisykles“. Už siė mime
pabandysime geriau jas suprasti. Apž velgsime
priež astis, kodė l daž nai nepavyksta atsispirti savo
impulsams, kodė l atidė liojame svarbius dalykus, ir
kaip veikia mū sų valia. Per pavyzdž ius pabandysime
suprasti, kokį poveikį mū sų sprendimams daro
teisingumo jausmas ir moralinė s intuicijos, kaip
subtilios detalė s gali pasąmoningai paveikti mū sų
mąstymą ir elgesį, ir kaip tai taikoma realiame
gyvenime.

Vakarų Europos XX a.
Postmodernaus meno istorija
Ričardas Jankauskas, Vilniaus Licėjus
Kalbė sim apie performansus ir hepiningus. Aptarsime
ž ymiausios š ios postmodernizmo meno krypties
atstovus ir jų kū rybą.

Aikido
Airidas Bergaudas, „Rytų kovos menų centras“
Tai vienas sudė tingiausių ir jauniausių kovos menų, kilusių iš Japonijos. Ko pradininkas ir
įkū rė jas yra Morihei Ueshiba (1883–1969). Aikido treniruotė s yra paremtos Budo (karo
kelio) principu, kurio tikslas – ugdyti dvasią, kū ną ir lavinti protą. Per aikido teniruotes
iziš kai sustiprė site, iš moksite apsiginti, kontroliuoti savo emocijas, įgysite pasitikė jimo
savimi, lavinsite koordinaciją, dė mesingumą, ugdysite charakterį.
Sioje sesijoje už siė mimai vyks ant grindų, treniruotė s vyks su ginklais.
Būtina turėti kimono arba sportinę aprangą, treniruotės vyks basomis.

VAKARO RENGINIAI
Sausio 4 d.

„Denalio šturmas“
Alvydas Naujėkas, UAB Vėjo projektai“ generalinis direktorius

Sausio 5 d.

„Žiniasklaidos priklausomybė nuo užsakovų interesų“
Audronė Urbonaitė, „Lietuvos ryto“ žurnalistė

Sausio 6 d.

„Poezija ir muzika“
Gintaras Grajauskas, poetas, rašytojas

Sausio 3 d.
antradienis

11⁰⁰⎼13⁰⁰ val.

Registracija

13⁰⁰⎼14³⁰ val.

Pietū s

14³⁰⎼17⁴⁰ val.

Dalykiniai už siė mimai

BIOLOGIJA IR BIOCHEMIJA
14.30–16.00 Ląstelių kultū ros modelinė sistema

LIETUVIŲ FILOLOGIJA
14.30–16.00 Kū rybinių už duoč ių
patirtys

Daiva Baltriukienė

Nuotolinių mokymų užduočių rengėjos

16.10–17.40 Kamieninė s ląstelė s

16.10–17.40 Muzika, poezija, tyla

Daiva Baltriukienė

Gintarė Bauerytė

CHEMIJA
14.30–16.00 Elektrochemija

INFORMATIKA
14.30–16.00 Kartonas

Dovydas Drakšas

Martynas Budriūnas

16.10–17.40 Elektrochemija

16.10–17.40 Kartonas

Dovydas Drakšas

Martynas Budriūnas

EKONOMIKA
14.30–16.00 Inovacijos: kodė l ir kaip
jos atsitinka?

MATEMATIKA
14.30–16.00 Kompleksiniai skaič iai
Aivaras Novikas

Modestas Gelbūda

16.10–17.40 Daugianariai, jų dalumas

16.10–17.40 Studijos JAV

Aivaras Novikas

Justas Janonis

17⁴⁰⎼18³⁰ val.

Vakarienė

18³⁰ val.

Atidarymo renginys

19³⁰ val.

Susipaž inimo vakaras

23⁰⁰⎼07⁰⁰ val.

Tylos metas

Sausio 4 d.
treč iadienis

08³⁰⎼09⁰⁰ val.

Pusryč iai

09⁰⁰⎼13⁵⁰ val.

Dalykiniai už siė mimai

BIOLOGIJA IR BIOCHEMIJA
09.00–10.30 Ląstelių diferenciacija,
augimo veiksnių vaidmuo

LIETUVIŲ FILOLOGIJA
09.00–10.30 Literatū ra, vertybė s ir mes
Marijus Šidlauskas

10.40–12.10 Literatū ra, vertybė s ir mes

Daiva Baltriukienė

10.40–12.10 Audinių inž inerija

Marijus Šidlauskas

Daiva Baltriukienė

12.20–13.50 Literatū ra, vertybė s ir mes

12.20–13.50 Ląstelių transfekcija

Marijus Šidlauskas

Daiva Baltriukienė

CHEMIJA
09.00–10.30 Cheminė kinetika

INFORMATIKA
09.00–10.30 Kartonas
Martynas Budriūnas

Dovydas Drakšas

10.40–12.10 Kartonas

10.40–12.10 Cheminė kinetika

Martynas Budriūnas

Dovydas Drakšas

12.20–13.50 Kartonas

12.20–13.50 Cheminė kinetika

Martynas Budriūnas

Dovydas Drakšas

EKONOMIKA
09.00–10.30 Rinktiniai
mikroekonomikos klausimai

MATEMATIKA
09.00–10.30 Daugianariai, jų dalumas

Aurelija Proškutė

10.40–12.10 Rinktiniai
mikroekonomikos klausimai
Aurelija Proškutė

12.20–13.50 Rinktiniai
mikroekonomikos klausimai

Aivaras Novikas

10.40–12.10 Kompleksinė plokš tuma,
postū mio ir posū kio transformacijos
Aivaras Novikas

12.20–13.50 Kompleksinė plokš tuma,
postū mio ir posū kio transformacijos
Aivaras Novikas

Aurelija Proškutė

13⁵⁰⎼15¹⁵ val.

Pietū s

15¹⁵⎼16⁴⁵ val.

Asmenybė s ugdymas

17⁰⁰⎼18⁰⁰ val.

Teminis bendravimas grupė se

18⁰⁰⎼18⁵⁰ val.

Vakarienė

19⁰⁰ val.

„Denalio š turmas“
Alvydas Naujėkas, UAB „Vėjo projektai“ generalinis direktorius

23⁰⁰⎼07⁰⁰ val.

Tylos metas

Sausio 5 d.
ketvirtadienis

08³⁰⎼09⁰⁰ val.

Pusryč iai

09⁰⁰⎼13⁵⁰ val.

Dalykiniai už siė mimai

BIOLOGIJA IR BIOCHEMIJA
09.00–10.30 Stulbinantis
mikroorganizmų pasaulis
Vytautas Petkevičius

10.40–12.10 Stulbinantis
mikroorganizmų pasaulis
Vytautas Petkevičius

12.20–13.50 Imuninė s sistemos evoliucija
Jūratė Skerniškytė

CHEMIJA
09.00–10.30 Stulbinantis
mikroorganizmų pasaulis
Vytautas Petkevičius

10.40–12.10 Stulbinantis
mikroorganizmų pasaulis
Vytautas Petkevičius

12.20–13.50 Imuninė s sistemos evoliucija
Jūratė Skerniškytė

LIETUVIŲ FILOLOGIJA
09.00–10.30 Kaip sukurti interviu?
Audronė Urbonaitė

10.40–12.10 Vokieč ių ordinas: ar galima
teisti?
Marius Ščavinskas

12.20–13.50 Vokieč ių ordinas: ar galima
teisti?
Marius Ščavinskas

INFORMATIKA
09.00–10.30 Kompiuterinis
modeliavimas
Vitalij Denisov, Natalija Juščenko

10.40–12.10 Kompiuterinis
modeliavimas
Vitalij Denisov, Natalija Juščenko

12.20–13.50 Kompiuterinis
modeliavimas
Vitalij Denisov, Natalija Juščenko

EKONOMIKA
09.00–10.30 Vizitas į Klaipė dos
savivaldybę
Modestas Gelbūda

10.40–12.10 Savivaldos ekonomika:
iš šūkiai ir sprendimai
Modestas Gelbūda

12.20–13.50 Tiesioginė s už sienio
investicijos

MATEMATIKA
09.00–10.30 Lagrandž o, Jakobo simboliai
Ignas Urbonavičius

10.40–12.10 Lagrandž o, Jakobo simboliai
Ignas Urbonavičius

12.20–13.50 Lagrandž o, Jakobo simboliai
Ignas Urbonavičius

Karolis Navickas

13⁵⁰⎼15¹⁵ val.

Pietū s

15¹⁵⎼16⁴⁵ val.

Asmenybė s ugdymas

17⁰⁰⎼18⁰⁰ val.

Teminis bendravimas grupė se

18⁰⁰⎼18⁵⁰ val.

Vakarienė

19⁰⁰ val.

„Ziniasklaidos priklausomybė nuo už sakovų interesų“
Audronė Urbonaitė, „Lietuvos ryto“ žurnalistė

23⁰⁰⎼07⁰⁰ val.

Tylos metas

Sausio 6 d.
penktadienis

08³⁰⎼09⁰⁰ val.

Pusryč iai

09⁰⁰⎼13⁵⁰ val.

Dalykiniai už siė mimai

BIOLOGIJA IR BIOCHEMIJA
09.00–10.30 Patogeno ir š eimininko
sąveika
Jūratė Skerniškytė

10.40–12.10 Naujausios strategijos
infekcinių ligų gydyme
Jūratė Skerniškytė

12.20–13.50 Stulbinantis
mikroorganizmų pasaulis (Protų kovos)
Vytautas Petkevičius

CHEMIJA
09.00–10.30 Atomo sandara
Inga Baškirova

10.40–12.10 Cheminis ryš ys
Inga Baškirova

LIETUVIŲ FILOLOGIJA
09.00–10.30 Tarp literatū ros ir
ž urnalistikos: kaip papasakoti istoriją apie
Afrikos kraš tą?
Rosita Garškaitė

10.40–11.50 Tarp literatū ros ir
ž urnalistikos: kaip papasakoti istoriją apie
Afrikos kraš tą?
Rosita Garškaitė

12.00–13.50 Kū rybinė s dirbtuvė s: NMA
ilologų kū rybos (poezijos, prozos, esė )
aptarimas
Gintaras Grajauskas

INFORMATIKA
09.00–10.30 Kompiuterinis modeliavimas

12.20–13.50 Hibridizacija

Vitalij Denisov, Natalija Juščenko

Inga Baškirova

10.40–12.10 Kompiuterinis modeliavimas

EKONOMIKA
09.00–10.30 Ką veikia ir kaip gyvena
ekonomistai?
Linas Tarasonis

10.40–12.10 Zmogiš kojo kapitalo
ekonomika – paskaita

Vitalij Denisov, Natalija Juščenko

12.20–13.50 Kompiuterinis modeliavimas
Vitalij Denisov, Natalija Juščenko

MATEMATIKA
09.00–10.30 Grupė s
Mykolas Blažonis

Linas Tarasonis

10.40–12.10 Grupė s

12.20–13.50 Zmogiš kojo kapitalo
ekonomika – už duotis

Mykolas Blažonis

Linas Tarasonis

Mykolas Blažonis

12.20–13.50 Aibė s

13⁵⁰⎼15¹⁵ val.

Pietū s

15¹⁵⎼16⁴⁵ val.

Asmenybė s ugdymas

17⁰⁰⎼18⁰⁰ val.

Teminis bendravimas grupė se

18⁰⁰⎼18⁵⁰ val.

Vakarienė

19⁰⁰ val.

„Poezija ir muzika“
Gintaras Grajauskas, poetas, rašytojas

23⁰⁰⎼07⁰⁰ val.

Tylos metas

Sausio 7 d.
š eš tadienis

09⁰⁰⎼09⁴⁵ val.
Iki 12⁰⁰ val.

Pusryč iai
Iš vykimas
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