Impact+ Tool

Impact+ Terms

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Pri práci s týmto nástrojom
použite aj Príručku Impact+
5

VYSOKÁ

• K akým zmenám dôjde v

partnerských organizáciách
dôsledkom aktivít?

VÝSTUPY

4
3

ŠKÁLA
DOPADU

Výstupy sú priame produkty vašich aktivít.
Ich vymenovanie vám pomôže lepšie
zadeﬁnovať a kvantiﬁkovať vaše výsledky
a dopad.

• Aké nové/zlepšené

partnerstvá, produkty alebo
služby budú zrealizované?

• Akým spôsobom sa zmenia
2

Príklady: realizácia podujatí alebo počet
osôb, ktorí zrealizovali tréning.

politiky alebo procedúry?

1

NÍZKA

1

VÁŠ DOPAD

• Ako ovplyvnia projektové
• Aké nové skúsenosti

Aké sú hlavné zmeny, ktoré chcete
v rámci projektu dosiahnuť?

• Ako sa zmenia ich
postoje a názory v dôsleku
realizácie projektu?

Premyslite si problém/záležitosť,
ktorú chcete vyriešiť.
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VYSOKÁ
4

VÝSLEDKY

5

Výsledky sú zmeny, beneﬁty alebo iné
efekty vašich aktivít a výstupov. Krátkodobé
výsledky sa vyskytnú v priebehu 1 - 3 rokov,
dlhodobé výsledky počas 4 - 6 rokov.

• K akým zmenám legistatívy alebo
verejnej politiky dôjde vo vašom
sektore alebo oblasti?

• Ako prispejú projektové aktivity
k vylepšeniu v odbornej praxi
alebo výučby?

• Aké nové, zlepšené kvaliﬁkácie
alebo vzdelávancie moduly
vyprodukujete?

SYSTÉM

UČIACI SA

aktivity učiacich sa?
a zručnosti získajú?

ŠKÁLA
DOPADU

NÍZKA

• Aké beneﬁty prinesie váš projekt
pre sektor alebo odbornú sieť?
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1
NÍZKA

• Akým spôsobom ovplyvnia vaše

aktivity pracovníkov na projekte?

Dopad je podstatnou zmenou,
ktorá je dôsledkom výsledku aktivity.
Zvyčajne má dlhodobejší charakter.

a kompetencie sa posilnia?

Napr.: projekt, ktorý sa snaží zlepšiť
kvalitu poskytovaného tréningu,
môže merať spokojnosť študentov
alebo ich zamestnateľnosť.

ŠKÁLA
DOPADU

profesijný rozvoj?
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• Akým spôsobom sa podporí ich

Indikátory sú nástroje, ktorými meriame
napredovanie k cieľu, ktorý chceme merať.
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• Aké nové skúsenosti, zručnosti
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ZAMESTANANCI PRACUJÚCI
NA PROJEKTE

VYSOKÁ
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DOPAD

INDIKÁTORY
NÍZKA

ŠKÁLA
DOPADU

2

1

VYSOKÁ
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Príklady: osoby, ktoré si zlepšili svoje
komunikačné schopnosti, alebo
organizácie, ktoré si vylepšia obsah
vzdelávania/odbornej prípravy

Slovenský preklad poskytla SAAIC - Národná agentúra
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

