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Lärare från hela landet nominerade till
lärarpriset Guldäpplet
I dagens svenska skola samsas pennor, läroböcker och papper med plattor,
datorer och interaktiva skrivtavlor. Att integrera och använda sig av de
digitala verktygen i undervisningen är en pedagogisk möjlighet och
utmaning. Det är skolprofessionen, lärarna, som kan stödja och utmana
eleverna och samtidigt utveckla skolan, enligt bred internationell
forskning. Netsmart är partner till lärarpriset Guldäpplet som i femton år har
lyft fram lärare som utvecklar skolan med it, baserat på nomineringar från
kollegor och skolledare.
– Årets hundratal nominerade visar på en sjudande utveckling i svensk skola.
De nominerade representerar olika skolformer, ämnen och delar av landet. De

är ett imponerande och inspirerande uttryck för att digitaliseringen i skolan
fått fart, med både större djup och betydligt större bredd än tidigare, säger
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.
Bland de nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på Bokmässan
i Göteborg den 22 september. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen
den 31 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.
Om Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet delas ut årligen till en eller
flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som
inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även
nationellt verksamhetsfält.
Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har
uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd
av it och medier.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden
Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB,
Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.
I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann
Guldäpplet 2013 och 2014. Hela juryn presenteras på Guldäpplets webbplats.
Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple
med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i
Småland.
Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple
Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, AVerVision,
BenQ, Prowise och Vaddio.
Vår vision på Netsmart AB är att leverera interaktiva produkter till skola,
företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation,
höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av
befintliga resurser.
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