
4. Formularis a omplir pel coordinador nacional Inspire

A omplir a finals de maig de 2009

Formulari 4.10. Difusió de les activitats del projecte

Nom del col·legi

La difusió en qüestió: (Marque la casella apropiada)
Els efectes o resultats concrets

Els processos durant el projecte

Els efectes i els processos

Agents implicats en la difusió (Marque la casella apropiada)
Professors d’MCT

Alumnes participants en les classes pilot d’MCT

El coordinador escolar Inspire

El Coordinador Nacional Inspire

Pares / associacions de pares

Associacions de professors

Inspectors

Servicis del Ministeri

Diversos agents junts

Altres: quins?



Vies de difusió dels resultats
(Marque la casella apropiada i done comentaris útils)
Els resultats i els processos es van difondre 
per les següents vies

SÍ NO Quantifique 
posant un 
número

Afegesca 
qualsevol 
comentari 
d’utilitat

Es va informar dels resultats a tots els professors 
de l’escola

Es va informar dels resultats als pares dels 
alumnes

Es va informar als professors d’altres escoles en 
el mateix país

Es va informar als professors d’altres escoles en 
el mateix país

Els professors d’MCT implicats en el projecte 
Inspire van presentar ponències en congressos o 
esdeveniments relacionats amb les pràctiques 
en empreses

Els professors d’MCT implicats en el projecte 
Inspire van presentar ponències en congressos o 
esdeveniments relacionats amb les pràctiques 
en empreses

Els professors d’MCT participants van escriure 
articles en el periòdic o el butlletí de l’escola

Els professors d’MCT participants van publicar 
articles en una revista de professors

Es van publicar articles en la premsa sobre el 
projecte Inspire i els seus resultats

Altres vies de difusió

Es va fer un blog sobre les activitats Inspire 
(Afija’l ací)

Escriga els URL on s’han publicat articles i estan 
disponibles en Internet
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Formulari 4.11. Ajudes 
Els següents elements van facilitar l’èxit de la implementació de les activitats del projecte 
Inspire
Nom del col·legi

Ajudes SÍ NO Més informació
El suport donat pel del director o el consell escolar

El suport i les instruccions donades pel coordinador 
central en Brussel·les, EUN Schoolnet

El suport i la supervisió donats pel professor Inspire

El suport i la supervisió donats pel professor Inspire

La qualitat de les eines o tècniques basades en TIC 
seleccionades
La claredat de les instruccions donades en relació a 
les diferents fases del projecte
La direcció i organització del projecte dins l’escola

La motivació dels professors d’MCT participants

La motivació dels alumnes participants

Les habilitats amb les TIC dels professors d’MCT 
participants
Les habilitats amb les TIC dels alumnes participants

L’equipament i la infraestructura disponible per a 
provar els Objectes d'Aprenentatge 
El suport organitzatiu donat quant als horaris

El reduït suport financer rebut per mitjà del projecte

L’avaluació de les activitats del projecte en cada 
etapa
L’intercanvi d’informació i experiència entre les 
diferents escoles participants en l’àmbit nacional com 
ara en l’europeu
Altres ajudes
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