1

Področje kakovosti: Projekti mednarodnega sodelovanja
Končna verzija 1.0/13. 11. 2019

Kriteriji

Primeri kazalnikov

Viri dokazil

Zagotavljanje
okvira in načel
partnerskih
projektov

Projekti temeljijo na ciljih mednarodne strategije, ki jo ima šola ali Strategija, akcijski načrti
so del splošne strategije šole
Projekti so v skladu z regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi
strategijami, ki so bistvene za poklicno izobraževanje in Regionalne, nacionalne in
usposabljanje
evropske strategije
Šola defiira postopke za načrtovanje, izvedbo in spremljanje
partnerskih projektov
Projekti upoštevajo principe ekonomske, okoljske in socialne
odgovornosti

Načrtovanje
partnerskih
projektov

Partnerji in udeleženci projekta so pomembni za uresničevanje ciljev Projektni načrti
projekta
Ustrezni človeški in zadostni finančni viri so namenjeni načrtovanju
projekta
Projekti imajo jasne cilje, načrtovano je nadaljno spremljanje za
dosego ciljev
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Partnerji se dogovorijo glede nalog in dolžnosti pri projektu
Komunikacija med partnerji in do deležnikov je načrtovana
Šola določi ključne kompetence in strokovno znaje, ki je potrebno za
projekt
Uporaba in trajnost projektnih rezultatov je načrtovana
Pri načrtovanju projektov se izvede analiza tveganja

Izvedba
Šola izvaja projekt v skladu s projektnim akcijskim načrtom,
projektov
in proračunom in smernicami organov za financiranje
sodelovanje
ključnih
Projektni partnerji sodelujejo v projektu v skladu z dogovorom
udeležencev
Projektni partnerji prilagodijo projektni načrt, ki temelji na
nadaljnem spremljanju, povratnih informacijah in evalvaciji, če je
potrebno
Sredstva, namenjena projektu so potrjena in se, če je potrebno,
prilagodijo
Koordinator projekta in partnerji spremljajo napredek projekta, tudi
finance
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Vsi projektni partnerji sodelujejo pri oblikovanju, porazdelitvi in
uporabi izdelkov in rezultatov
Uporaba in trajnost projektnih rezultaov je zagotovljena

Spremljanje in
evalvacija
projektov

Projekti se redno evalvirajo v skladu s projektnim načrtom in
načrtom šole za evalcijo
Projektni načrti, načrti evalvacije
Rezultati in učinki projekta se evalvirajo z dogovorjenimi metodami
in kazalniki
Šola posreduje rezultate evalvacije ostalim deležnikom

Izboljšave

Šola opredeli in razvrsti po pomembnosti področja za izboljšave
Šola stalno izboljšuje projektne postopke na osnovi rezultatov
evalvacije, spremljanja in povratnih informacij

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

