IO5 Pilotstudien
I den här pilotstudien arbetar trippelhelix partners tillsammans. Studenter, lärare och exporter från utbildningsinstitutionerna
deltar, inte bara från ett land utan också från andra länder. Varje region kommer att ha en blandning av lokala trippelhelix
partners. Pilotstudien visar på komplexiteten i utmaningarna. Den visar hur skolor kan ompositionera sig i regionen, hur de
uppfattas av partners i regionen och hur trippelhelixnätverket borde se ut för att kunna implementera denna nya position. Allt
detta bidrar med input i utvecklingen av portfoliot, skolans kapacitet gällande hur de hanterar sin nya position och inblickar för
ledningen i hur de ska visa vägen.
STEG 1 Samla idéer från partners
STEG 2 Diskutera idéerna med personal och studenter och gör ett urval
STEG 3 Återkoppla till relevanta partners och fyll i dokumentet för att arbeta fram en pilotstudie.
Peat Valley+
Pilotdokument

Pilotidé
A: Beskriv din pilotidé och inkludera följande punkter:
- Anledning till varför piloten är nödvändig
- Bakgrund: vad har redan gjorts gällande denna
- Målfoto: vad har åstadkommits efter pilotstudiens genomförande
Pilotstudiens resultat
A: Beskriv pilotstudiens resultat:
- Beskriv resultaten (varje resultat separat)
- Beskriv varje resultat i detalj
- Dra en parallell mellan hur varje resultat beskrivs i den formella applikationen och hur den här
pilotstudien kommer att förverkliga eller bidra till detta resultat
Pilotstudiens effekt
A: Beskriv pilotstudiens effekt:
- Beskriv effekt (varje effekt separat)
- Beskriv varje effekt i detalj
- Dra en parallell mellan hur varje effekt beskrivs i den formella applikationen och hur den här
pilotstudien kommer att förverkliga eller bidra till denna effekt
Pilotstudiens partners
A: Beskriv pilotstudiens partners
- Beskriv samtliga partners separat (utbildning (personal, lärare, studenter), entreprenörer, statliga
representanter)
- Beskriv deras roll, vad de kommer att göra, vad de kommer att vinna på pilotstudien, antal personer
inblandade etc.
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Pilotstudieutbyte
A: Beskriv utbytet inom pilotstudien
- För studenter, lärare och entreprenörer, beskriv följande:
• Vem kommer att delta i utbytet
• Vad kommer de att göra under utbytet
• Vad är fördelen för den som genomför utbytet (utgående) och landet som tar emot utbytesstudenten/läraren/-entreprenören (mottagare)
• Vad är tidsplanen/perioden/antal utbytesdagar/-veckor
• Kommer KA1 eller Ka2 att användas (och antingen utbyte inom piloten eller träningsaktiviteter)
Pilotstudiens arbetsplan
A: Gör ett utkast på en arbetsplan för pilotstudien. Använd ett planeringsdokument från Excel
- Beskriv följande för varje aktivitet
• Beskrivning av aktiviteten
• Vem är ansvarig (namn) för aktiviteten
• Vem kommer att arbeta med aktiviteten
• När är aktiviteten planerad (tidsplan)
Pilotövervakning
A: I applikationen är övervakning (övervakningsteam) en viktig aspekt
- Beskriv hur pilotstudien kommer att övervakas
- Beskriv hur transnationellt lärande kommer att åstadkommas
- Koppla er plan till planen som finns I den officiella applikationen
Ambitioner med pilotstudien
A: Beskriv hur du/ni vill delta i andra länders pilotstudier.
STEG 4 Genomför pilotstudien, övervaka den och dokumentera den
STEG 5 Utvärdera pilotstudien genom att svara på följande frågor, 1–11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beskriv kortfattat vad pilotstudien handlar om.
Hur många studenter är involverade?
Hur många lärare är involverade?
Hur många entreprenörer är involverade?
Vilka andra intressenter är involverade?
Hur blev resultatet? (specifika resultat för varje deltagare)
Gick något fel? Om så är fallet, vad gick fel?
Vilka är de huvudsakliga bekymren?
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9. Fyll i svaren enligt nedan.
Vad gjorde studenterna?

Vad gjorde lärarna?

Vad gjorde entreprenörerna?

Vad gjorde deltagarna?

Tidsåtgång i timmar

Tidsåtgång i timmar

Tidsåtgång i timmar

Tidsåtgång i timmar

Specifika resultat
studenter

Specifika resultat lärare

Specifika resultat
entreprenörer

Specifika resultat deltagare

Vad lärde sig
studenterna?

Vad lärde sig lärarna?

Vad lärde sig
entreprenörerna?

Vad lärde sig deltagarna?

Hur nöjda är studenterna?

Hur nöjda är lärarna?

Hur nöjda är
entreprenörerna?

Hur nöjda är deltagarna?

10. Kommer det ske en uppföljning?
11. Om så är fallet, vad bör man ta till fasta på i pilotstudien och vad bör man undvika?
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