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PROJEKTO
„Renkuosi mokyti!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“
Įmonės kodas: 124631338

Telefonas: (8-5) 212 7183

El. pašto adresas: info@renkuosimokyti.lt

Internetinė svetainė: https://www.renkuosimokyti.lt/

Per www.aukok.lt surinkta: 7001,93 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – „Renkuosi mokyti!“ pritraukia ir parengia motyvuotus lyderius dirbti mokytojais,
įkvepiančiais kiekvieną vaiką noru mokytis. „Renkuosi mokyti!” dalyviai dirba mokyklose bent dvejus metus
ir įsipareigoja siekti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir džiaugsmo. 2017 m. „Renkuosi mokyti!” pradėjo
naują programos etapą („Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!”), kuriuo siekiama sutelkti Lietuvos mokyklas
bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projekto rezultatai:
●
●
●
●
●

Sėkmingai atrinkta vienuoliktoji rekordinė „Renkuosi mokyti!“ dalyvių karta - 30 žmonių, kurie dirbs
„Renkuosi mokyti!” projekto mokyklose 2020 - 2022 metais.
Sėkmingai atrinktos mokyklos, kurios dalyvaus programoje ir įgyvendins pokyčių projektus. Atrinktas
didžiausias – 17 mokyklų skaičius.
Visi dvyliktos „Renkuosi mokyti!“ kartos dalyviai keturias savaites intensyviai mokėsi vasaros
mokykloje. Taip pat likusius dvejus metus gaus tolimesnius mokymus ir individualizuotą pagalbą/
konsultacijas bent kartą per mėnesį.
Pavyko padidinti „Renkuosi mokyti!” programos žinomumą: gautas paraiškų skaičius - net 357
žmonių išreiškė norą prisijungti prie programos.
Atnaujinta komunikacija – parengtas brandbook‘as, atnaujintas logotipas ir viešinimo strategija, kuri
reikšminga, siekiant pritraukti kuo daugiau lyderių į švietimo lauką.

Keletas projekto akimirkų

„Renkuosi mokyti!” vienuoliktoji karta
-

„Renkuosi mokyti!“ konferencija:
https://www.renkuosimokyti.lt/konferencija-mokyklos-nestandartas-2020/
„Renkuosi mokyti!“ vienuoliktoji karta:
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-

-

-

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1193246/pradedama-ruosti-nauja-renkuosi-mokyti-karta-busugdomas-ir-gebejimas-vesti-pamokas-per-nuotoli
Iniciatyva „Traukiniu į pamoką!“:
https://www.lrytas.lt/tevams/seimos-gidas/2020/10/02/news/artejancios-mokytoju-dienos-progaidejos-kaip-pamokas-paversti-itraukianciomis-16545656/
„Renkuosi mokyti!“ vienuoliktosios kartos dalyvio istorija:
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/09/02/news/mokytoju-tapes-p-sklerius-kaip-ir-dabartiniusmoksleivius-mus-irgi-vadindavo-blogiausia-karta16172753/?fbclid=IwAR2MfThdR40NpkBMatGoAXwtV-pblS8FbS0sNyYEj5xZE_zbut272HXiEw
Tinklalaidė „Mokysiu“:
https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/apie-kelius-kaip-tapti-pedagogu-butent-sioje-srityjeprasideda-visi-pokyciai/42034

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Renkuosi mokyti!“ vizija – vieną dieną kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, ekonominės
ar kultūrinės padėties, mokykloje jausis gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą.
„Renkuosi mokyti!“ programa ir mokytojai siekia:
● kiekvieno vaiko mokymosi pažangos;
● ugdyti ne tik žinias, bet ir kompetencijas;
● skatinti mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimą, skleisti gerąją žinią apie Lietuvos mokyklas ir
mokytojo darbą;
● ugdyti ir telkti naują švietimui įsipareigojusių žmonių kartą.
Programa „Renkuosi mokyti!“ yra pasaulinio tinklo „Teach for All“ (http://teachforall.org/ ) narė. Lietuvoje ji
vykdoma nuo 2008 m.
Projektą „Renkuosi mokyti!“ įgyvendina Mokyklų tobulinimo centras (MTC). Tai 1999 m. įkurta
nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kuri inicijuoja Lietuvos švietimo pažangą skatinančius
projektus, konsultuoja pedagogus, mokyklas, verslo, valstybines bei nevyriausybines organizacijas švietimo
klausimais bei kviečia Lietuvos ir užsienio švietėjus dalintis patirtimi. 2017 m. „Renkuosi mokyti!” pradėjo
naują programos etapą („Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!”), kuriuo siekiama sutelkti Lietuvos mokyklas
bendram darbui.
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Daugiau informacijos „Renkuosi mokyti!“ svetainėje: https://www.renkuosimokyti.lt/

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto veiklos, eiga
Aukojimo portale gautos lėšos buvo panaudotos dalyvių mokymosi organizavimui – mokymams programos
metu (pavyzdžiui, su eksperte V. Verseckiene apie mokymosi bendradarbiaujant strategijos diegimą mokykloje,
su N. Kaunickiene apie vertinimą ir įsivertinimą pamokoje). Taip pat, karantino laikotarpiu buvo
organizuojami mokymai į kuriuos įtraukėme visas mokyklos bendruomenes – mokyklų vadovus, mokytojus,
pagalbos vaikui specialistus ir dienos centrų atstovus. Mokymus karantino laikotarpiu vedė Izraelio
mokslininkės, pristatydamos SEMEL metodą (kuris Izraelyje įgyvendinamas nacionaliniu mastu), skirtą
įtraukti į mokymosi procesą kiekvieną vaiką ir ypatingai mokinius iš sudėtingesnių socialinių aplinkų. Lėšos
taip pat buvo panaudos individualioms dalyvių konsultacijoms, pamokų stebėjimui ir profesiniam tobulėjimui
bei komunikacijai ir viešinimui, pritraukiant potencialius švietimo lyderius į „Renkuosi mokyti!“ programą.

Projekto biudžetas
Kiti finansavimo šaltiniai
(išvardinkite šaltinius ir
finansavimo sumas)
Planuota
išleisti
I. Personalo kaštai (su mokesčiais)
Projekto koordinatorių kaštai

Išleista

Išlaidas įrodantys
dokumentai
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Kiti finansavimo šaltiniai
(išvardinkite šaltinius ir
finansavimo sumas)
Išleista

Išlaidas įrodantys
dokumentai

2322,6

2020-05-21 Nr.
002; 2020-06-02
Nr.2;
20201012_011140;
NK Nr.74; Number
08020052; Serija
TB Nr. 20-01; SF
Nr. 20-01

3920

4187,6

ECH Nr. 0213468;
MAD Nr. 00230;
PIX2001005, LK
Nr. 047; VS0054;
LP-FO.00026,
Nr.1;
CC6RLQ2PP2;
2ABBCRSPP2;
WHL95RSPP2;
52LLCR2PP2

490
(7 proc.)

490
(7 proc.)

7001,93

7000,20

Planuota
išleisti
II. Materialių daiktų įsigijimas ir nuoma
III. Organizacinės išlaidos
Pritraukimas ir atranka

Mokymai ir profesinė pagalba

Pokyčio tyrimas

Viešinimo paslaugos

IV. Kitos išlaidos
V. Aukok.lt paslaugos suma
Iš viso:

6 510
-

2590

-

*1,73 eur likutis perkeliamas į kitų metų projektą

Projekto rezultatai
Vasaros mokyklą sėkmingai baigę 30 programos dalyvių sėkmingai pradėjo mokslo metus jiems paskirtose
mokyklose. „Renkuosi mokyti!“ devintosios kartos dalyviai dirbs mokyklose 2020-2022 metais. Per šį
laikotarpį jie prisidės tiesiogiai prie mokomų vaikų mokymosi sėkmės ir džiaugsmo. Rezultatai bus ilgalaikiai,
kadangi dvejus metus dirbdamas mokykloje „Renkuosi mokyti!“ mokytojas yra ir mokyklos pokyčio
komandos dalis. 2020-2022 metais prie pokyčių prisijungė 17 naujų mokyklų, kuriose mokosi apie 9 000
vaikų. Mokyklos pokyčio komandos siekia sisteminių pokyčių visoje mokykloje, tad kartu kuria ir įgyvendina
pokyčio projektus dėl kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir džiaugsmo. Daugiau informacijos apie mokyklų
pokyčių projektus rasite čia: https://www.renkuosimokyti.lt/mokykloms/projekto-mokyklos/
Karantino laikotarpiu, reagavome į situacijų, ir subūrę alumnų ir dalyvių tinklą, bene pirmieji Lietuvoje
pasidalinome rekomendacijomis, kurios vėliau buvo įtraukiamos į įvairius leidinius:
https://drive.google.com/file/d/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ67NlCCc/view?fbclid=IwAR2JjZ52AL
EYuc8cv58B-L_ajgtGTeWrzDYbUEY0btlO4pTCywdHbC6p3zk.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Rita Stankevičienė

_____________ A.V.
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