Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1330
2018 m. lapkričio 20 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: 2 324,90 €

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:
●
●

●

Sėkimgai atrinkta devintoji rekordinė „Renkuosi mokyti!“ dalyvių karta - 22 žmonės, kurie
dirbs „Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!” projekto mokyklose 2018 - 2020 metais.
Visi devintosios „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 rekordinis paraiškų
skaičius - net 500 žmonių išreiškė norą prisijungti prie programos.

Keletas projekto akimirkų

„Renkuosi mokyti!” devintoji karta
-

Susipažinkite su visais „Renkuosi mokyti!” 9-tosios kartos mokytojais
(https://www.renkuosimokyti.lt/naujausios-mokytoju-kartos/renkuosi-mokyti-9/ )
„Renkuosi mokyti!” švenčia dešimtmetį!
(https://www.facebook.com/renkuosimokyti/videos/951828341657770/ )
„Renkuosi mokyti!” 7-toji karta
(https://www.facebook.com/renkuosimokyti/videos/313373052578786/ )
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Renkuosi mokyti!“ misija – pritraukti ir parengti motyvuotus lyderius dirbti mokytojais, įkvepiančiais
kiekvieną vaiką noru mokytis ir įsipareigojančiais siekti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir
džiaugsmo.
„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 – mokyklų kaitai!“ 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.

Daugiau informacijos „Renkuosi mokyti!“ svetainėje: https://www.renkuosimokyti.lt/
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Aukojimo portale gautos lėšos buvo panaudotos dalyvių mokymosi organizavimui - apgyvendinimo
išlaidoms vasaros mokyklos metu dalinai padengti. „Renkuosi mokyti!“ devintosios kartos vasaros
mokykla truko keturias savaites: liepos 9 - rugpjūčio 4 dienomis Utenos rajone, Sudeikiuose.
Vasaros mokyklos tikslas - programos dalyviams suteikti žinių apie: mokyklą kaip organizaciją,
efektyvų darbą klasėje, klasės vadybą, ugdymo turinio planavimą, vaiko raidos psichologiją,
mokomųjų dalykų mokymą. „Renkuosi mokyti!“ vasaros mokykla yra finansuojama iš kelių skirtingų
šaltinių. Profesionalių lektorių honorarų išlaidos, maitinimas ir programos personalo kaštai
padengiami pagrindinio programos rėmėjo Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar” ir kitų
programos rėmėjų lėšomis.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
I.
II. Materialių daiktų
įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Dalinis programos dalyvių
apgyvendinimas vasaros
mokymų metu
II.
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
III.

Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

-

-

-

-

-

-

2 208,66

2 208,66

Sąskaita - faktūra SUD Nr. 606

-

-

-

5 proc.

116,24
2 324,9

Per aukojimo portalą gautos lėšos buvo padvigubintos tarptautinių rėmėjų, tad galėjome pilnai
padengti visas programos dalyvių apgyvendinimo išlaidas vasaros mokymų metu.

Projekto rezultatai
Vasaros mokyklą sėkmingai baigę 22 programos dalyviai sėkmingai pradėjo mokslo metus jiems
paskirtose mokyklose. „Renkuosi mokyti!“ devintosios kartos dalyviai dirbs mokyklose 2018-2020
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. 2018-2020 metais prie pokyčių prisijungė 16
naujų mokyklų, kuriose mokosi apie 8 000 vaikų. Mokyklos pokyčio komandos siekia sisteminių
pokyčių visoje mokykloje, tad kartu kuria ir įgyvendina pokyčio projektus dėl kiekvieno vaiko
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mokymosi sėkmės ir džiaugsmo. Daugiau informacijos apie mokyklų pokyčių projektus rasite 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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