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III. ERANSKINA 
IKASLEEN MUGIKORTASUN AKTIBOA SUSTATZEKO PROIEKTUA GAUZATU DELA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA
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DIRULAGUNTZAREN XEDE DEN PROIEKTUAREN AZALPEN-MEMORIA
1. Proiektuaren kalitatea
a. Komunitateko lana: Zentroko eta udalerriko erakundeekin antolatuta garatu da proiektua (irakasleak, ikasleak, udala, auzo-elkarteak edo beste batzuk)? Azaldu zeintzuk
b. Xede-taldea: Zenbat pertsonari (sexua kontutan izanda) bideratu zaio jarduera, zentroko ikasle guztiak kontutan harturik?
c. Prestakuntza-programa: Mugikortasun aktiboari buruzko edukiak erantsi dira eskola-ikastaroetako proiektuan sartuta dauden prestakuntza-programetan? Familiei edo klaustroari bideratutako prestakuntza-jardunaldirik antolatu da?
d. Dinamika parte-hartzaileak: Ikasleek edota irakasleek parte hartu dute diseinuaren fasean, azterketan, garapenean edo/eta proiektuaren ebaluazioan?
e. Arreta berezia eskaintzea desberdinkeriei (desberdinkeria sozioekonomikoei, generoan eta jatorrian oinarritutakoei, funtzionalei nahiz bestelakoei): Proiektua lantzean kontuan hartu dira egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleak, ikasle atzerritarrak, behar bereziak  dituzten ikasleak edo/eta emakume ikasleak?
2. Proiektuaren ebaluazioa
a) Emaitzen ebaluazioa: Proiektuan parte hartu edota onura izan duen ikasleen portzentajea, sexua kontutan izanda neurtu da? Jardueretara bertaratu diren pertsonen kopurua, sexua kontutan izanda zenbatu da?
b) Prozesuaren ebaluazioa: Aurreikusitako jarduerak egin diren baloratu da? Zenbat elkartek edo erakundek hartu dute parte, eta nolakoa izan da pertsona/erakunde parte-hartzaileen inplikazioa? Asebetetze-inkestak egin dira?
c) Inpaktuaren ebaluazioa: Ekimena abiarazi izanak inplikatutako pertsonen ideiak, jarrerak eta jokaerak eraldatu dituen baloratu da (ikasleak, familiak, irakasleak...)? Jardueren ostean ikasleen, klaustroaren eta familien trebetasun-garapena neurtu den baloratu da?
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Adierazten dut justifikazio honetan eta justifikazioari erantsitako dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla.
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