
Formulari a omplir pel COORDINADOR ESCOLAR Inspire a finals 
de maig de 2009

Formulari 1.2. Seguiment del coordinador nacional Inspire
El coordinador nacional va informar en profunditat als 
professors  d’MCT  sobre  els  objectius  del  projecte 
INSPIRE durant la fase de preparació

NO SÍ Com?

El coordinador nacional  va informar amb claredat  als 
professors  d’MCT  i  al  coordinador  escolar  sobre  les 
seues responsibilitats, tasques i deures en el marc del 
projecte INSPIRE 
Va aconsellar els professors d’MCT quant als Objectes 
d’Aprenentatge (OA) a utilitzar
Va  tindre  una  participació  activa  en  la  formació  dels 
professors per tal de facilitar-los l’ús dels OA
Va mostrar sempre voluntat i disponibilitat per a ajudar 
els professors d’MCT durant  el  procés de prova dels 
OA
Va participar activament en l’avaluació de les activitats 
del  projecte  per  mitjà  d’entrevistes,  qüestionaris, 
sessions informatives, etc.

Va preparar un informe breu de seguiment o avaluació 
(oral o escrit) com retroacció per a les escoles

Va  aconsellar  i  va  ajudar  /  va  fer  recordar  els 
professors d’MCT i els coordinadors escolars pel que fa 
als formularis d’avaluació a omplir

Va ajudar a valorar i divulgar els resultats cap a altres 
escoles i parts implicades
Afija altres activitats del coordinador Per  favor,  afija  qualsevol  altra 

informació útil



Formulari  a  omplir  pel  COORDINADOR  ESCOLAR  Inspire  
a finals d’octubre de 2009

Formulari 1.3. Avaluació
L’avaluació va ser coordinada per
(Marque l’òrgan apropiat)

- El professor Inspire de l’escola 

- El coordinador nacional Inspire



Formulari  a  omplir  pel  COORDINADOR  ESCOLAR  Inspire  
a finals d’octubre de 2009

Formulari 1.4. Avaluació del alumnes

Pel que fa als alumnes,  es van usar les següents eines d’avaluació 
(Marque la caixa apropiada)

Un  qüestionari  per  avaluar  les  seues  actituds  i  habilitats  ABANS  d’usar 
l’Objecte d’Aprenentatge

Un  qüestionari  per  avaluar  les  seues  actituds  i  habilitats  DESPRÉS  d’usar 
l’Objecte d’Aprenentatge

Una  conversació  informal  amb  els  alumnes  DESPRÉS  d’aplicar  l’Objecte 
d’Aprenentatge

Una  entrevista  estructurada  amb  els  alumnes  després  d’usar  l’Objecte 
d’Aprenentatge en classe (el millor en preescolar i primària!)

Es va organitzar una avaluació entre companys pel que fa als alumnes que 
treballaven en parelles, trios, etc.

Els dos qüestionaris que han d’omplir els ALUMNES estan en l’apartat 3: Formularis 3.
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