PRODUKTY PROJEKTU TRACE2
Sieć partnerów
W ramach podpisanego Porozumienia o Współpracy grupa partnerska określiła wspólne elementy
tj. metodologia pracy w projekcie, cele oraz obszary tematyczne. Partnerzy wspólnie opracowali
Formularz Raportu Oceny dobrej praktyki, prezentowanej przez każdą z (Peer Review Report).
Porozumienie o współpracy definiuje także metodologię pracy w projekcie służącą do analizy i
oceny dobrych praktyk prezentowanych przez każdego z partnerów oraz do określenia
rekomendacji i wskazówek dla decydentów.
Interaktywny portal z informacjami o projekcie
Koordynator projektu - partner włoski (Regionalna Agencja Zatrudnienia regionu Trydentu)
utworzył portal internetowy, na którym zamieszczone zostały informacje nt. realizacji projektu. Na
portalu wydzielone zostały dwie sekcje: sekcja publiczna, do której dostęp mają wszyscy
zainteresowani oraz sesja z ograniczonym dostępem tylko dla partnerów projektu. ta sekcja służy do
komunikacji w grupie partnerskiej oraz wymiany dokumentacji projektowej.
Słownik z terminologią z zakresu tematyki projektu
W słowniku przedstawione zostały podstawowe terminy dotyczące obszarów tematycznych
projektu tj. polityka uczenia się przez całe życie i rozwój kształcenia zawodowego w celu
standaryzacji pojęć wykorzystywanych przez partnerów w trakcie realizacji projektu. Słownik daje
możliwość poznania specyfiki zagadnień w języku angielskim. Słownik został opracowany przez
Instytucję Koordynującą - partnera włoskiego (Regionalna Agencja Zatrudnienia regionu
Trydentu).
Spotkania grupy partnerskiej połączone z wizytami studyjnymi w instytucjach partnerskich
W ramach projektu odbyło się 6 spotkań grupy partnerskiej, na których prezentowane były
przykłady dobrych praktyk. Każdemu spotkaniu towarzyszyły wizyty studyjne w lokalnych
instytucjach rynku pracy, z którymi współpracuje organizator danego spotkania w zakresie
wykonywanej przez siebie działalności. Każdy przykład dobrej praktyki poddawany był analizie i
ocenie przez każdego z partnerów. Wszystkie zaprezentowane przykłady dobrej praktyki znalazły
się w Końcowym Raporcie Oceny.
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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Raporty oceny końcowej i średniookresowej
Każdy etap realizacji projektu podlegał ocenie przez partnerów projektu. Ewaluacja obejmowała
elementy tj. przyjęta metodologia pracy w projekcie (peer review), osiągnięte rezultaty, jakość
prezentowanych przykładów dobrych praktyk oraz zadowolenie z udziału w projekcie. Wyniki
oceny zostały zebrane przez Koordynatora projektu - Regionalną Agencję Zatrudnienia Trydentu w
formie raportu z oceny średniookresowej i końcowej.
Końcowy Raport Oceny Przykładów Dobrych Praktyk
Końcowy Raport Oceny Przykładów Dobrych Praktyk, opracowany w jęz.angielskim i włoskim
zawiera charakterystykę wszystkich 12 przykładów dobrych praktyk, jakie zostały zaprezentowane
przez partnerów na spotkaniach grupy partnerskiej, zbiór 6 rekomendacji opracowanych na
podstawie wskazówek wcześniejszej edycji projektu TRACE oraz ewaluacji końcowej.
Zestaw 6 rekomendacji
Partner belgijski - ESF-Agency Flanders przygotował zbiór 6 rekomendacji, które zostały
opracowane na podstawie wniosków płynących z dyskusji partnerów podczas spotkań grupy
partnerskiej oraz wskazówek wcześniejszej edycji projektu TRACE. Rekomendacje odnoszą się są
do 12 przykładów dobrych praktyk, które były prezentowane przez każda z instytucji partnerskich
na spotkania projektowych.
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