Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1366
2019 m. gegužės 27 d.

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: 5000 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – pritraukti į mokyklas motyvuotus lyderius 2 metus dirbti mokytojais, suteikiant
įvairiapusę pedagoginę ir psichologinę pagalbą bei sutelkti ir įkvėpti mokyklų bendruomenes
tvariems pokyčiams ir bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų
savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projekto rezultatai:






Aktyviai vykdėme viešinimo ir pritraukimo kampaniją – organizavome 5 atvirų durų dienas,
taip pat susitikimus su programos alumnais „Kava su „Renkuosi mokyti!“, dalyvavome KTU,
VDU, VU, VGTU organizuotuose Karjeros dienų renginiuose.
Programos žinomumas buvo didinamas įvairiais kanalais: video reklama socialiniame tinkle
Facebook, reklaminis vaizdo klipas LRT eteryje, radijuje ir lrt.mediatekoje, reklaminiai
plakatai universitetuose, Facebook live transliacija apie programą, reklamos Vilniaus
viešajame transporte, pristatydami programą „Renkuosi mokyti!“ dalyvavome laidoje „Labas
rytas, Lietuva“.
Sėkmingai įvyko atnaujinta 3 etapų pritraukimo ir atrankos kampanija – norą prisijungti prie
programos „Renkuosi mokyti!“ dešimtosios kartos mokytojų išreiškė beveik 500 kandidatų.
Plėtojome įvairias programos dalyvių kompetencijas organizuodami tęstinius mokymus bei
teikdami profesinę pagalbą stebint jų pamokas ir teikiant grįžtamąjį ryšį.

Keletas projekto akimirkų

KTU karjeros dienos „KTU Wanted“ 2018-10-25







LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ 2019-01-29

Reklaminis klipas pritraukimo kampanijai I
(https://www.facebook.com/renkuosimokyti/videos/220026362060924/)
Kava su „Renkuosi mokyti!” (susitikimas su programos alumnais, dalinimasis patirtimi)
(https://www.facebook.com/renkuosimokyti/videos/2200132130199390/)
Reklaminis klipas pritraukimo kampanijai II
(https://www.facebook.com/renkuosimokyti/videos/581420355640788/)
Reklaminis klipas pritraukimo kampanijai III
(https://www.facebook.com/renkuosimokyti/videos/288991028395199/)
„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” pokyčių istorijų renginys 2019 m. balandžio 26 d.
(https://www.facebook.com/pg/renkuosimokyti/photos/?tab=album&album_id=1244854669
021801)
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Programa „Renkuosi mokyti!“ Lietuvoje veikia nuo 2008 m. „Renkuosi mokyti!“ misija – padėti
kiekvienam vaikui patirti mokymosi sėkmę ir džiaugsmą bei tapti savo šalies kūrėju, pritraukti ir
parengti motyvuotus žmones 2 metus dirbti mokytojais bei sutelkti ir įkvėpti visą mokyklos
bendruomenę tvariems pokyčiams.
Programa priklauso pasauliniam tinklui „Teach for All“ (http://teachforall.org/), vienijančiam 50
valstybių, įgyvendinančių panašias programas visame pasaulyje. 2017 m. „Renkuosi mokyti!”
pradėjo naują programos etapą – projekto „Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!” įgyvendinimą, kuriuo
siekiama sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui. Nuo 2017 m. iki dabar projekte “Renkuosi
mokyti – mokyklų kaitai!” jau dalyvauja 30 mokyklų, o 2019 m. rugsėjį į pokyčius įsitrauks dar 15
mokyklų. Per šį laikotarpį pokyčiai palies apie 23 tūkst. mokinių.
Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ įgyvendina VšĮ 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.

„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.

Su mokyklos bendruomene įgyvendina pokyčių projektą,

Daugiau informacijos „Renkuosi mokyti!“ svetainėje: https://www.renkuosimokyti.lt
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Naujų dalyvių pritraukimo kampaniją vykdėme aktyviai:
 2018 m. liepos 6-8 d. dalyvavome Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime Prienų rajone, 2018
m. rugpjūčio 27 d. pristatydami programą dalyvavome „Laisvės piknike – idėjų festivalyje“
Kaune, 2018 m. rugsėjo 10 d. diskusijų festivalyje „Būtent“ Birštone.
 Dalyvavome įvairiuose karjeros renginiuose universitetuose: 2018 m. spalio 2 d. VDU
susitikime su studentais, 2018 m. spalio 25 d. KTU karjeros renginyje „KTU WANTed“,
2019 m. kovo 14 d. VGTU karjeros dienose, 2019 m. gegužės 16 d. VU Kontaktų mugėje.
 Organizavome 5 atvirų durų dienas, kuriose individualių pokalbių metu pristatėme programą
besidomintiems(2018-11-20; 2019-01-11; 2019-01-23; 2019-02-05; 2019-02-15).
 Susitikimo su programos alumnais „Kava su „Renkuosi mokyti!“ buvo pristatytos patirtys iš
tarptautinių susitikimų.
 Organizavome akciją „Traukiniu į pamoką“, skirtą mokytojo dienai (2018-10-03/04).
Tiek pritraukimo, tiek atrankos metu (nuo 2018-11-08 iki 2019-02-17) didinome ir programos
žinomumą:
 socialiniame tinkle Facebook ir Instagram;
 reklaminiai vaizdo klipai LRT eteryje, radijuje ir mediatekoje;
 reklaminiai vaizdo klipai Vilniaus viešajame transporte;
 3 kartus dalyvavome LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ (2018-08-30; 2018-10-03; 2019-0129)

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

-

-

-

-

300
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230
690

300
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600
230
230
690

400

400

1514

1514

7 proc.

350

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Sąskaita faktūra Serija ir Nr. SF 0111
PVM sąsk.-faktūra Serija PIX9 Nr.01039
PVM sąsk.- faktūra Serija PE Nr. 2019-32
Sąskaita faktūra Nr.004
Sąskaita faktūra Nr.4
Sąskaita faktūra Nr.001
Sąskaita faktūra Nr.005

IV. Kitos išlaidos

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Sąskaita faktūra Serija – MK 2019/03/20
Nr.1
PVM sąsk.-faktūra Serija RML Nr.003470

5000
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Projekto rezultatai
Aukojimo portale gautos lėšos buvo panaudotos programos „Renkuosi mokyti“ žinomumo
didinimui, naujų programos dalyvių pritraukimui ir programos mokytojų mokymosi organizavimui
bei pedagoginiam konsultavimui dalinai padengti. Programos mokytojų tęstinių mokymų
organizavimas ir pedagoginis konsultavimas yra finansuojamas iš kelių skirtingų šaltinių.
Įvairiuose programos „Renkuosi mokyti!“ organizuotuose renginiuose apsilankė apie 50 žmonių.
Dalyvaudami Lietuvos universitetų karjeros dienose bei įvairiuose festivaliuose programą
pristatėme daugiau kaip 250 studentų.
Net 36 proc. programos atrankoje dalyvavusių kandidatų teigė, kad apie atrankas sužinojo iš
reklamos socialiniuose tinkluose, LRT eterio, radijo ar mediatekos.
Norą dalyvauti programos „Renkuosi mokyti!“ skelbtoje atrankoje išreiškė 478 kandidatai, iš kurių
buvo atrinkti 27 dešimtosios kartos programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojai, kurie visą liepos
mėnesį mokysis vasaros mokykloje, kur įgis pedagoginių ir psichologinių žinių, o rugsėjį pradės
darbą mokyklose – tai didžiausia iki šiol programos istorijoje mokytojų karta. Šie mokytojai įsilies į
savo mokyklos pokyčio projekto komandą ir kartu su mokyklos bendruomene kurs pokyčius dėl
kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir džiaugsmo.
Daugiau informacijos apie mokyklose įgyvendinamus pokyčio projektus galite rasti čia:
https://www.renkuosimokyti.lt/mokykloms/projekto-mokyklos/

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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