Peer Review Methodology
Peer Review is a form of external evaluation with the aim of supporting the reviewed institution in
its quality assurance and quality development efforts. In TrACE 2 partners, called Peers, are
invited to assess the quality of different fields of the institution, such as the quality of labour policies
and training provision put forward by the Organisation object of peer-review study. During the
evaluation process, the Peers visit the reviewed institution. Peers are external but work in a similar
environment and have specific professional expertise and knowledge of the evaluated subject.
They are independent in the review report they draft and "persons of equal standing" with the
persons whose performance is being reviewed.
The general aims of the European Peer Review procedure are:
• to promote quality assurance and development,
• to enhance transparency and comparability of quality in VET in Europe through a common
European standard, and
• to support equal opportunities.
Important specific requirements and characteristics of the procedure are
• a focus on the people involved and their interests and needs,
• objectivity and impartiality of the Peers,
• transparency of all elements of the procedure to all persons involved,
• rules on confidentiality and on the use of results, to be set up in advance and adhered to by all
persons involved,
• avoidance of conflicts of interest and direct competition between Peers (and the institution they
come from) and the reviewed institution,
• promotion of openness, integrity and sincerity as a prerequisite for mutual learning,
• awareness of cultural influences both on vocational education and training provision and on
evaluation, especially in transnational Peer Reviews,
• promotion of an enquiring and critical attitude both in the Peers and the reviewed institution, and
• the design and implementation of Peer Review not as a technical and bureaucratic procedure but
as a dynamic and motivating process, from which both the reviewed institution and the Peers can
benefit

Metodologia pracy w projekcie - Peer Review
Metodologia Peer Review jest formą zewnetrznej oceny danej interwencji w celu wsparcia
ocenianego podmiotu w zapewnieniu jakości danego działania. W projekcie TRACE2 Metodologia
Peer Review obejmuej następujące etapy:
1. Samoocena przykładów dobrej praktyki prezentowanych rzez organizację goszczącą w
oparciu o analizę SWOT na formularzu ”Opis przykładu dobrej praktyki” (Peer Review Form
2. Uwagi partnerów dot.zaprezentowanych praktyk w formie raportu oceny tzw. Peer Review
Report
3. Komentarz organizatora spotkania do uwag zgłoszonych przez partnerów.
4. Uwagi jako źródło do podjęcia ewentualnych działań naprawczych lub wprowadzenia
modyfikacji do przykładu dobrej praktyki, jeśli jest ona w fazie realizacji.
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Podczas każdego ze spotkań grupy partnerskiej, partner organizujący spotkanie dokonuje
prezentacji przykładów dwóch dobrych praktyk związanych z polityką uczenia się przez całe życie i
rozwojem kształcenia zawodowego, które realizuje sam lub w partnerstwie w inną instytucją.
Praktyki przedstawiane są na formularzu ”Opis przykładu dobrej praktyki”, który udostępniany jest
partnerom przed spotkaniem celem zapoznania się z jego treścią i stanowi materiał do dyskusji
podczas spotkania. Następnie po zakończeniu spotkania, każdy z partnerów zobowiązany jest do
przekazania organizatorowi spotkania uwag dotyczących dwóch zaprezentowanych przez niego
praktyk w formie raportu oceny tzw. Peer Review Report, uwzględniając związek zakresu
merytorycznego prezentowanych praktyk ze słowami-kluczami
projektu TRACE2: ACTIVATION, CAPABILITY, EMOWERMENT. Następnie organizator spotkania
przekazuje swój komentarz do uwag zgłoszonych przez partnerów. Uwagi te mogą posłużyć jako
źródło do podjęcia ewentualnych działań naprawczych lub wprowadzenia modyfikacji do przykładu
dobrej praktyki, jeśli jest ona w fazie realizacji.
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