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                                                                2018 m. spalio 10 d.  
Mieli mokyklų vadovai:   
 
 Priimame pasiūlymus šių metų „Gintarinio obuoliuko“ premijai 
laimėti. Galite siūlyti visų klasių bei sričių mokytojus, dėstančius JAV 
lituanistinėse mokyklose. Premijos mecenatas  yra Lietuvių 
Fondas.Premijos yra po $ 1000. 
Priimame pasiūlymus nusipelnusio Švietėjo premijai iki 2019 m.kovo 1 d. 
 

Gintarinio obuoliuko premijos tikslas: suteikti Švietimo tarybai progą 
pagerbti mokytoją, kuris uoliai dirba JAV lituanistinėje mokykloje  penkis 
pilnus metus. Norime pagerbti ypatingą mokytoją, kuris pasižymi 
entuziazmu, sąžiningumu ir pasiaukojimu savo mokiniams bei lituanistinei 
mokyklai. Norime atkreipti dėmesį į tą mokytoją, kuris naudoja įvairius 
mokymo metodus, puoselėja mokinių galimybę prisidėti prie klasės darbų, 
įdomiai paruošia ir perduoda medžiagą.  
 

Premijos paskyrimas: Kandidatus/-es „Gintarinio obuoliuko“ premijai 
siūlo JAV lituanistinių mokyklų vadovai. Premijos kandidatų pavardes 
mokyklų vadovai elektroniniu paštu praneša  Švietimo tarybai. Būtina 
nurodyti: mokyklą, siūlomo mokytojo vardą, pavardę, adresą, el. pašto 
adresą, dėstomą klasę ir trumpą apibūdinimą kodėl siūlomas šis 
mokytojas,-a.  
Švietimo taryba kandidatams nusiųs anketą, kurią jie privalo užpildyti. 
 

Kandidatams keliami reikalavimai: užpildyti anketą; atsakyti į anketoje 
pateiktus klausimus; pateikti 2 rekomendacinius laiškus (gali būti 
mokyklos vedėjo, tėvų komiteto, tėvelių, lietuvių bendruomenės ir pan.). 
Pageidaujama, kad premijos kandidatas pateiktų papildomą medžiagą, 
pvz.: pamokos planą, naudotos metodinės medžiagos sąrašą ar 
pavyzdžius, taip pat naudotą kitą pamokai pasiruošti ar ją pravesti svarbią 
medžiagą ( word arba pdf), video pavyzdinės pamokos įrašą,. 
 

Kandidatus galima siūlyti iki 2018 m. Gruodžio 25-tos 
dienos.Parašyti tikslius duomenis ir email. 
Kandidatams visą medžiagą reikia atsiųsti iki 2019 m. kovo 1 d. 
 el. paštu: amotto@svietimotaryba.org 
 

Vertinimas ir premija: Visų kandidatų pamokos bus pristatomos 
Švietimo tarybos svetainėje. Visas premijos kandidatūras ir jų pateiktą 
medžiagą vertina Švietimo taryba. 
Laimėtojas gauna $1000 premiją ir simbolinį suvenyrą. Suprantant ir 
vertinant kiek papildomos ruošos prisideda kandidatams, dalis Švietimo 

http://www.svietimotaryba.org/
mailto:amotto@svietimotaryba.org
mailto:amotto@svietimotaryba.org


JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba 
Lithuanian Educational Council of the USA 

www.svietimotaryba.org  

 
3016 Stowe Lane; Mahwah, NJ 07430 

Tel.: 551-574-1806; e-mail: amotto@svietimotaryba.org 
 

  
  

vajaus surinktų lėšų bus paskirta visiems kandidatuojantiems. Jei kandidatas ankščiau 
yra pateikęs savo medžiagą Gintarinio Obuoliuko premijai, gali vėl, atnaujinus 
medžiagą, pateikti ankstyvesnę pristatytą pamoką. Rekomendaciniai laiškai turi būti 
naujai parašyti. 
  
Siūlome įteikti„Gintarinio obuoliuko“ premiją per mokyklos užbaigimą.  
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