
 

 

  

2018-2019 mokslo metų stipendijų konkursas II gimnazijos klasių moksleiviams 
„ Metai JAV privačioje mokykloje“ 

 

Kazickų šeimos fondas (KFF) ir JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST Inc (American 

Secondary Schools for International Students and Teachers) skelbia konkursą 2018–2019 mokslo 

metų stipendijoms II gimnazijų klasės moksleiviams. Tai bus 14-asis konkursas, kurį Lietuvos 

moksleiviams rengia ir vykdo Kazickų šeimos fondas, skiriantis tris stipendijas. Dar tris skiria 

ASSIST organizacija ir jos rėmėjai, ASSIST programos ALUMNI. Kaip ir kasmet, šiemet į 

privačias JAV mokyklas išvyks ne mažiau nei 6 moksleiviai ir ten mokysis vienus mokslo metus. 

Kartu su „Davis“ fondo stipendijomis šiuo metu JAV privačiose mokyklose mokosi 7 moksleiviai. 

ASSIST stipendijų laimėtojai po metų, praleistų JAV mokykloje, privalo grįžti į savo šalį, mokyklą 

ir ją baigti.   

Visas konkurso sąlygas, kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti, taip pat informacija apie 

konkurso eigą rasite internete: http://www.assist-inc.org/lithuania. 

Teiraukitės el. paštu kff.assist@gmail.com arba telefono numeriais 8 5 231 2629, +370 698 25 632. 

Sutarus  galime atvykti į Jūsų mokykla ir plačiau pristatyti programą ir atsakyti į daugelį klausimų. 

Kviečiame gabius, iniciatyvius, pasirengusius atitrūkti nuo savo šeimos, draugų apsupties, 

siekiančius didžiulių iššūkių moksleivius. Tai unikali galimybė pažinti pasaulį, darbingai, turiningai 

ir disciplinuotai praleisti mokslo metus. Privačiose mokyklose yra sudaromos puikios sąlygos 

mokymuisi, sportavimui, užklasinei meninei veiklai. Mokomasi mažose 10–12 moksleivių klasėse, 

naudojamasi puikiai įrengtomis laboratorijomis, sportuojama puikiai įrengtuose stadionuose, sporto 

salėse, gyvenama mokyklų bendrabučiuose. Tikroji finansinė stipendijos kaina yra nepalyginama su 

šeimai nustatytomis sumomis.  

Lietuvos moksleiviai pasiekia puikių akademinių žinių ir aukštų kitų veiklos įvertinimų. Grįžę ir 

baigę vidurines mokyklas toliau sėkmingai tęsia mokslus geriausiuose Lietuvos ir pasaulio 

universitetuose. Baigę studijas labai sėkmingai dirba politikos, verslo, medicinos, finansų srityse 

tiek Lietuvoje, tiek globaliame pasaulyje.  Konkurse ir stipendijas laimi moksleiviai  iš įvairių 

Lietuvos gimnazijų.  

JAV ambasada Vilniuje yra įsteigusi finansinę parama  šių metų konkurso laureatų šeimoms, 

kurioms sunku sumokėti nustatytą šeimai mokestį. Ši suma skiriama mažai daliai išlaidų padengti, 

palyginti su stipendijos verte ir neįkainojama patirtimi, įgyjama mokantis privačiose JAV 

mokyklose. Tam moksleivis turi pateikti papildomus dokumentus. 

Grįžę moksleiviai dalijasi per metus sukaupta patirtimi apie JAV, privačių mokyklų, bendruomenės 

kultūrą, gyvenimo būdą, mokymosi ir bendravimo ypatumus su mokyklos bendruomene, draugais. 

Kiekvienam šios programos moksleiviui surandama Amerikiečių savanorių šeima, kuri rūpinasi 

moksleiviu per atostogas ir laisvadienius. Tarp moksleivių šeimų užsimezga glaudūs ilgalaikiai 

ryšiai. 

Dalyvavimas konkurse suteikia daug naudingų žinių ir patirties visiems dalyvaujantiems. Yra 3 

konkurso etapai: 

http://www.assist-inc.org/lithuania
mailto:kff.assist@gmail.com


I etapas. Dokumentų (paraiškos) rengimas (paskutinė dokumentų išsiuntimo paštu diena – lapkričio 

25 d.). 

II etapas. Anglų kalbos testas ir rašinio rašymas nurodyta tema. Į testą pakviečiami moksleiviai, 

kurie laiku pateikė visus ir  reikalavimus atitinkančius dokumentus. Testo data – gruodžio 16 d. 

Moksleiviai bus pakviesti elektroniniu laišku. Testas vyks Kaune KTU Elektronikos rūmuose 

Studentų g. 50. 

III etapas. Interviu. Įvertinus visus pateiktus dokumentus ir anglų kalbos žinias moksleiviai 

pakviečiami į interviu. Interviu veda iš JAV atvykę, didelę pedagoginio darbo praktiką turintis 

ASSIST valdybos nariai. Interviu vyks 2018 m. sausio mėn. Tiksli data, laikas ir vieta bus pranešta 

elektroniniu paštu pakviestiems konkurso dalyviams.  

Vasario mėnesio pabaigoje- kovo pradžioje  priimami sprendimai ir dėl stipendijų ir informuojami 

apie parinktas mokyklas laimėjusieji. 

 

 

ASSIST 2017-2018  stipendijų konkurso lauretai tradiciname atvykstančiųjų stovykloje- seminare   JAV 
rugpjūtis  

Zenonas Bedalis  

Dr. Juozo P. Kazicko labdaros ir paramos fondo direktorius 

Zenonas Bedalis  

2017–2018 m. ASSIST stipendijų konkurso laureatai : Dovydas Vasiliauskas (Kaunas), Rūta 

Apanavičius(Kaunas), Karolina Misiuk (Vilnius), Ieva Taraškevičiūtė (Marijampolė), Aistė 

Lukoševičiūtė (Panevėžio raj.)  Kasparas Keršanskas (Vilnius). Foto nėra Davis stipendijos laimėtojo 

Jotauto Ramoškos iš Kauno. 

 

 


