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Kriterier

Exempel på indikatorer

Tillhandahålla ramverket och Projekten är baserade på målen för
principerna
gymnasieskolans internationella strategi eller är en del av den
för partnerskapsprojekt
övergripande strategin för gymnasieskolan
Projekten är i linje med regionala, nationella och EU-politik som är
väsentliga när det gäller yrkesutbildning

Exempel på beviskällor
strategi, handlingsplaner

regionala, nationella och
EU: s politiska dokument

Gymnasieskolan har definierat rutiner för planering, implementering och
övervakning av partnerskapsprojekt
Projekt tar hänsyn till principerna för ekonomiskt, miljömässigt och socialt
ansvar

Planering av
partnerskapsprojekt

Partners och deltagare i projektet är relevanta för att uppfylla projektets
mål
Relevant arbetstid och tillräckliga ekonomiska resurser har avsatts för
planering av projektet

projektplaner
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Projekten har tydliga mål och uppföljningen har planerats för att uppfylla
målen
Partners har kommit överens om uppgifterna och ansvaret i projektet
Kommunikation mellan partners och till intressenterna planeras
Gymnasieskolan har identifierat de kompetenser som behövs i projektet
Nyttan och hållbarheten av projektresultaten har planerats
Riskanalys utförs vid planering av projekten

Genomförande av
projekten och involvering av
nyckelaktörerna

Gymnasieskolan genomför projektet i enlighet med projektets
handlingsplan, budget och riktlinjer från finansierande myndighet
Projektpartner deltar i projektet enligt överenskommelse
Projektets partners justerar projektplanen, baserat på projektuppföljning,
återkoppling och utvärdering, om det behövs
Resurserna för genomförandet av projektet är tilldelade och justeras om
det behövs
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Projektkoordinator och partners övervakar projektets framsteg
inklusive finansiering
Alla projektpartner deltar i design, distribution
på och utnyttjande av produkter och resultat
Användning och hållbarhet av projektresultaten har säkerställts

Övervakning och utvärdering Projekt utvärderas regelbundet i enlighet med projektplanen och
av projekten
gymnasieskolans utvärderingsplan
Projektets resultat och effekter utvärderas med överenskomna metoder
och indikatorer
Gymnasieskolan kommunicerar ut utvärderingsresultaten till
intressenterna

Förbättring

Gymnasieskolan identifierar och prioriterar förbättringsområden
Gymnasieskolan förbättrar kontinuerligt projektprocesserna på grundval
av utvärderings-, övervaknings- och feedbackresultat.

projektplaner,
utvärderingsplaner
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Europeiska kommissionens stöd för produktion av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas
åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningen av informationen i den.

