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Dotacijos gavėjas

Sutarties Nr.

Ataskaitos vertinimas 97

L.gerai

Gerai

Patenkinamai

Silpnai

Nepatenkinamai

Išlaidų kategorijos
Leistinas 

procentinis 
pokytis 

Biudžetas 
sutartyje

Ataskaitoje 
deklaruotos 

išlaidos

Sutartyje 
patvirtintų ir 
ataskaitoje 
deklaruotų 

išlaidų 
pokytis Įskaitomos išlaidos

Neįskaito-
mos 

išlaidos

Max. leistinas 
sumažėjimo 

% išlaidų 
eilutėje po 
perkėlimo € € €  

% nuo biudžeto 
sutartyje

Išlaidų 
perkėlimas tarp 

eilučių €

% nuo 
biudžeto 
sutartyje €

1. Mobilumo organizavimas
0 7000,00 7000,00 0,00 100% Tinkamas 7000,00 100,00% 0,00

2. Kelionės išlaidos 50 6330,00 7617,00 1287,00 120% Tinkamas 7617,00 120,33% 0,00

3. Pragyvenimo išlaidos 50 25330,00 23426,00 -1904,00 92% Tinkamas 23426,00 92,48% 0,00

4. Kursų mokestis 50 6580,00 5880,00 -700,00 89% Tinkamas 5880,00 89,36% 0,00

5. Parama specialiesiems 
poreikiams 0 0,00 0,00 0,00 0% 0 0,00

Nebuvo 
numatyta 
sutartyje

0,00

6. Išimtinės išlaidos 
0,00 0,00 0,00 0% 0 0,00

Nebuvo 
numatyta 
sutartyje

0,00

Iš viso: - 45240,00 43923,00 -1317,00 97% - 43923,00 97,09% 0,00

Biudžetas 
sutartyje, €

Ataskaitoje 
deklaruotos 
išlaidos, €

Įskaitomos 
išlaidos, €

Neįskaitomos 
išlaidos, €

45 240,00 43 923,00 43 923,00 0,00

1 317,00

0,00

0,00

1 mokėjimas, €

2 mokėjimas, €

3 mokėjimas, €

Ne

Balai

30

Iš ataskaitos matyti, kad Projektas įgyvendintas sėkmingai, laikantis paraiškoje numatytų įsipareigojimų bei dotacijos sutarties nuostatų. Kaip nurodyta
ataskaitoje, Projekto tikslai ir planuoti rezultatai buvo pasiekti beveik 100%, tam tikrais aspektais lūkesčius pranoko. Pavyzdžiui, vietoje siekiamybės
pamokoje panaudoti bent 1 kūrybišką ir vaizdine medžiaga pagrįstą metodą, mokytojos pamokoje dažniausiai taiko 2-3 tokius metodus; vietoje siekiamybės
bent pusėje mokytojų vedamų pamokų pabaigoje taikyti mokinių pažangos į(si)vertinimą naudojant IT įrenginius bei išmaniuosius telefonus, į(si)vertinimas
taikomas apie 70% pamokų. Nors lūkestis, kad ne mažiau kaip 50% Projekto dalyvių įsitrauks į naujus eTwinning projektus, virtualias diskusijas ir per 2018-

Programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Tobulėjantys mokytojai – geresnė mokykla“ (toliau – Projektas) galutinė ataskaita „Mobility
Tool+“ sistemoje pateikta laiku. Įgyvendintas Projektas atitinka programos „Erasmus+“ tikslus ir prioritetus bei atliepia paraiškoje įvardintus tikslus ir
uždavinius. Teigiami Projekto dalyvių atsiliepimai, patobulėjusios kompetencijos, įgyti ir (arba) patobulinti praktiniai įgūdžiai, 3 Projekto dalyvių įgyta
aukštesnė kvalifikacinė kategorija ir parengtas skaitmeninis metodinis leidinys „Modernūs ir kūrybiški mokinių mokymosi pažangos į(si)vertinimo metodai ir
būdai 21-ojo amžiaus Europos mokyklose“ lietuvių ir anglų kalbomis puikiai iliustruoja šio Projekto rezultatus. Iš ataskaitos matyti, kad šio Projekto veiklos
buvo aktualios ne tik jo dalyviams, bet ir mokyklos administracijai bei visai jos bendruomenei. Neabejotina, kad Projekto rezultatai bus taikomi ir ateityje, tokiu
būdu užtikrinant, kad mokinių mokymosi pažangos ir asmeninio tobulėjimo į(si)vertinimas taptų neatsiejama ugdymo proceso dalimi.

Turinio vertinimo rezultatai

Balai Galutinės dotacijos mažinimo %

76 - 100 balai Netaikoma

50 - 75 balų Netaikoma

Sumažinta dotacija dėl nekokybiškai įgyvendinto projekto:

40 - 49 balų 25%

25 - 39 balai 50%

Mažiau nei 25 balai 75%

Finansų vertinimo rezultatai

Projekto biudžetas

Projekto biudžeto suvestinė:

Nepanaudota dotacija:

Neįskaitomos išlaidos po išsamios finansų patikros*:

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

„ERASMUS+“  BENDROJO UGDYMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTŲ                                            

GALUTINĖS ATASKAITOS VERTINIMO FORMA

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

2018-1-LT01-KA101-046756

Mokėjimai:

36 192,00
Galutinis mokėjimas, € 7 731,00

0,00

0,00

*Institucija atrinkta išsamiai finansų patikrai:

Projekto ataskaitos vertinimo išvados, rekomendacijos:

Projekto aktualumas / atitiktis (ne daugiau kaip 30 balų)

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (ne daugiau kaip 40 balų)
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Poveikis ir sklaida (ne daugiau kaip 30 balų)

37

30

taikomas apie 70% pamokų. Nors lūkestis, kad ne mažiau kaip 50% Projekto dalyvių įsitrauks į naujus eTwinning projektus, virtualias diskusijas ir per 2018-
2020 m. m. įvykdys bent po 1 projektą, nepasiektas (į naujus eTwinning projektus įsijungė tik pavieniai mokytojai), neabejotina, kad dėl užsimezgusių kontaktų
bei noro tobulėti bus nesunkiai įgyvendinamas artimiausioje ateityje. Džiugina tai, kad siekdami didžiausios naudos iš anglų kalbos mokymosi kurų Londone,
juose dalyvavę mokytojai visus metus kartą per savaitę lankė anglų kalbos pamokas mokykloje. Aktyvus gimnazijos administracijos, Projekto vadovo bei
mobilumo dalyvių įsitraukimas, atsakingas kvalifikacijos kėlimo kursų (kiek galima labiau atitinkančių programos „Erasmus+“ reikalavimus) ir priimančių
organizacijų pasirinkimas bei sklandus bendradarbiavimas su jomis prieš, viso Projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus, užtikrino sėkmingą šio Projekto
įgyvendinimą.
Nors „Mobility Tool+“ sistemoje deklaruotas 21 mobilumo dalyvis, realiai Projekto metu įgyvendinta 20 mobilumų: 8 asmenys vyko į darbo stebėjimo vizitus,
12 asmenų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose (tokie skaičiai numatyti ir dotacijos sutarties II priede). 2020 m. balandžio mėn. viduryje 1 asmuo turėjo
dalyvauti 2 savaičių kursuose Barselonoje, tačiau dėl Koronaviruso infekcijos kursai atšaukti. Tuo atveju, jei pastarieji kursai būtų įvykę, iš viso būtų
įgyvendintas 21 mobilumas: 20 finansuota pagal dotacijos sutartį, 1 iš sutaupytų lėšų. Kaip nurodyta ataskaitoje, sunkumų kilo įgyvendinant paskutiniuosius 3
mobilumus Barselonoje (2 mobilumai suplanuoti pagal projekto paraišką, 1 asmuo vyko papildomai iš sutaupytų lėšų). Kursams pasibaigus dėl Koronaviruso
infekcijos atšauktas skrydis iš Barselonos į Vilnių. Tam, kad 3 mobilumo dalyvės spėtų grįžti į Lietuvą iki sienų uždarymo, teko pirkti tiesioginio skrydžio
Barselona-Ryga bilietus (jų kaina – 2.075,95 EUR). Be pastarųjų 3 mobilumų, įgyvendinti buvo likęs tik 1 mobilumas (2020 m. balandžio mėn. viduryje),
tačiau, kaip minėta, dėl Koronaviruso infekcijos jo įgyvendinimas buvo neįmanomas. Galimybė perkelti neįvykdytą mobilumą į vėlesnį laikotarpį atmesta dėl
neprognozuojamos situacijos ir dėl to, kad iš savivaldybės pasiskolintus 20% Projekto įgyvendinimui trūkstamų lėšų įsipareigota grąžinti dar šiais metais. Dalį
neįvykdyto mobilumo lėšų teko panaudoti 3 mobilumo dalyvių kelionės bilietams iš Barselonos į Rygą. Panašu, kad šie pakeitimai įtakos projekto
įgyvendinimo kokybei neturėjo. Informacija apie visus šio Projekto mobilumus pateikta „Mobility Tool+“ sistemoje. Su visais realiai išvykusiais mobilumo
dalyviais pasirašytos mobilumo arba trišalės darbo stebėjimo sutartys. Visų realiai išvykusių mobilumo dalyvių ataskaitos pateiktos, veiklomis mobilumo
dalyviai buvo patenkinti arba labai patenkinti. Iš mobilumo dalyvių ataskaitų matyti, kad ne visi kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavę asmenys įvertino
kursų kokybę platformoje www.schooleducationgateway.eu. Šie vertinimai padėtų apsispręsti potencialiems kursų dalyviams dėl dalyvavimo juose, tad
ateityje rekomenduojama juos įvertinti.

Galutinę ataskaitą vertino projektų koordinatorė(-ius) Irma Vyšniauskienė

Data: 2020-10-29

Projekto poveikis ataskaitoje aprašytas aiškiai, išskiriant tris lygmenis – Projekte dalyvavusiems mokytojams, jų mokiniams ir gimnazijai. Projekto dėka
patobulėję mokytojai tapo pavyzdžiu kolegoms ir paskatino kitus mokytojus mokytis anglų kalbos bei įsitraukti į europinius projektus. Sustiprėję mokyklos
tarptautiniai ryšiai ir padidėjęs mokyklos bendruomenės atvirumas kitoms kultūroms bei naujiems darbo metodams taip pat šio Projekto rezultatai. Džiugina
tai, kad Projekto bei jo rezultatų viešinimas švietimo bendruomenei vyko pagal iš anksto numatytą planą ir neapsiribojo gimnazija bei jos elektronine erdve
(parengti 2 straipsniai rajono laikraščiuose; parengtas metodinis leidinys pristatytas ne tik Rokiškio rajono bet ir kaimyninių rajonų (Zarasų, Biržų, Kupiškio,
Anykščių) gimnazijų mokytojams; du projekto dalyviai parengė kvalifikacijos programas ir veda seminarus / mokymus ne tik savo gimnazijos / rajono bet ir kitų
rajonų mokyklų mokytojams; pateiktas prašymas projekto metodinį leidinį patalpinti School Education Gateway internetinėje svetainėje). Tokiu būdu
skatinamas kitų asmenų susidomėjimas ne tik šio Projekto rezultatais, bet ir programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Pagirtina, kad kiekvienas
mobilumo veiklos dalyvis parengė patirties bei įgūdžių panaudojimo planą 1 metams (nuo Projekto pabaigos), užtikrinantį, kad Projekto metu sukauptos
žinios, patirtys bus taikomos kasdienėje veikloje ir Projektui pasibaigus. Vienas iš Projekto rezultatų tvarumą užtikrinančių veiksnių – gerosios praktikos
sklaida, todėl rekomenduojama ją užtikrinti ir ateityje.
Ataskaita tvirtinama.

Balų suma:
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