
4. Formas pildo nacionalinis „Inspire” koordinatorius

Formą reikia užpildyti iki 2009m. gegužės mėn. pabaigos 

4.10. Forma. Projekto veiklų sklaida

Mokyklos pavadinimas:

Sklaidos sudedamosios dalys: (Pažymėkite tinkamą variantą!)
Projekto produktai ar konkretūs rezultatai 

Projekto vykdymo veiksmai

Rezultatai ir vykdymo veiksmai 

Sklaidoje dalyvavę asmenys (Pažymėkite tinkamą variantą!)
MGTM mokytojai

Mokiniai dalyvavę eksperimentinėse MGTM pamokose

Mokyklos „Inspire“ koordinatorius 

Nacionalinis „Inspire“ koordinatorius

Tėvai / tėvų asociacijos 

Mokytojų asociacijos

Inspektoriai

Ministerijos tarnybos

Kartu dirbo keletas čia paminėtų asmenų

Kiti:kas?



Rezultatų sklaidos būdai
(Pažymėkite tinkamą variantą ir pateikite naudingų komentarų!)
Rezultatų ir vykdymo eigos sklaida buvo 
atliekama šiais būdais

TAI
P

NE Suskaičiuokit
e ir įrašykite 
skaičių

Įrašykite 
naudingų 
komentarų!

Apie rezultatus buvo informuoti visi mokyklos 
mokytojai 

Apie rezultatus buvo informuoti mokyklos 
tėvai 

Apie rezultatus buvo informuoti tos pačios 
šalies kitų mokyklų mokytojai 

Apie rezultatus buvo informuoti kitų šalių 
mokyklų mokytojai

„Inspire“ projekte dalyvavę MGTM mokytojai 
skaitė pranešimus nacionalinėse 
konferencijose arba kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 

„Inspire“ projekte dalyvavę MGTM mokytojai 
skaitė pranešimus tarptautinėse Europos 
konferencijose arba kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 

Projekte dalyvavę MGTM mokytojai parašė 
straipsnį į mokyklų informacinį leidinį 

Projekte dalyvavusių MGTM mokytojų 
straipsnis buvo publikuotas mokytojams 
skirtame žurnale. 

Spaudoje buvo publikuotas straipsnis apie 
„Inspire“ projektą ir jo rezultatus 

Kiti sklaidos būdai

Buvo sukurtas „Inspire“ veiklų internetinis 
dienoraštis  (Įrašykite čia!)

Pateikite internete publikuotų ir dabar esančių 
straipsnių puslapių universaliuosius adresus



4. Formas pildo nacionalinis „Inspire” koordinatorius 

Formą reikia užpildyti iki 2009m. gegužės mėn. pabaigos

4.11. Forma. Veiklas lengvinę veiksniai: 

Sėkmingą „Inspire“ projekto veiklų įgyvendinimą palengvino šie veiksniai 
Mokyklos pavadinimas:

Lengvinę veiksniai TAIP NE Detalesnė 
informacija

Mokyklos direktoriaus ar mokyklos administracijos 
parama
Parama ir instrukcijos, gautos iš Briuselio iš centrinio 
koordinatoriaus - EUN Schoolnet. 
Mokyklos „Inspire“ projekto mokytojo parama ir 
patarimai 
Nacionalinio „Inspire“ projekto koordinatoriaus 
parama ir patarimai 
Pasirinktų IK technologijomis paremtų priemonių ar 
metodų kokybė 
Aiškios instrukcijos, pateiktos kiekvienos projekto 
stadijos metu
Projekto administravimas ir organizavimas mokyklos 
viduje
Dalyvavusių MGTM mokytojų motyvacija

Dalyvavusių mokinių motyvacija 

Dalyvavusių MGTM mokytojų įgūdžiai naudoti IKT

Dalyvavusių mokinių įgūdžiai naudoti IKT 

Turima įranga ir infrastruktūra, reikalinga 
skaitmeninėms mokymo priemonėms išbandyti
Organizacinė pagalba sudarant tvarkaraščius

Projekto dėka gauta nedidelė finansinė pagalba

Projekto veiklų vertinimas kiekvienoje stadijoje

Dalyvaujančių mokyklų keitimasis informacija ir 
profesine patirtimi nacionaliniu arba europiniu 
lygmenimis 
Kiti lengvinantys faktoriai


	4. Formas pildo nacionalinis „Inspire” koordinatorius
	Formą reikia užpildyti iki 2009m. gegužės mėn. pabaigos 
	4.10. Forma. Projekto veiklų sklaida

	Formą reikia užpildyti iki 2009m. gegužės mėn. pabaigos
	4.11. Forma. Veiklas lengvinę veiksniai: 



