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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на Практическия пакет е прилагане и използване на Рамката eQvet-us с оглед
подобряване на организациите за професионално образование и обучение (ПОО) в
контекста на развитието на нови екологосъобразни умения и екологично устойчива
икономика.
Пакетът се състои от 3 части:
1. Рамка за устойчиво развитие eQvet-us,
2. Инструмент за самооценка,
3. Наръчник за изпълнение.
Под формата на матрица Рамката за устойчиво развитие eQvet-us представя набор от
индикатори за осигуряване на качество в процеса на предоставяне и провеждане на
обучения, ориентирани към нуждите на организациите за ПОО в областта на
планирането, изпълнението, оценката и прегледа на обучителния процес.
От матрицата на индикаторите произтичат въпроси за оценка на настоящото състояние
на организациите посредством разработен Инструмент за самооценка. Отговорите на
тези въпроси се оценяват по предварително зададени критерии. Въз основа на общия
преглед на състоянието на организацията и постигнатите резултати след
самооценяването се пристъпва към подробни указания какво трябва да се подобри.
Инструментът за самооценка е интегриран в Наръчник за изпълнение, който
посредством серия от стъпки насочва организациите за ПОО към осъзнаване и
подобряване качеството на обучителния процес в областите, идентифицирани чрез
Инструмента за самооценка. Цикличната структура на стъпките в Наръчника за
изпълнение позволява проследяване на резултатите и предприемане на нови мерки с
цел постоянно подобряване на организациите.
Инструкции за предприемане на мерки за
подобряване нивото на устойчиво развитие на
организациите за ПОО, следвайки цикъла на
качество
eQvet-us
по
отношение
на
предоставянето и провеждането на обучения,
базиран на цикъла на Деминг.
Матрица на индикаторите, като част от Рамката
за устойчиво развитие eQvet-us.
Оценка на получените резултати на въпросите,
произтичащи от индикаторите за качество в

Рамката eQvet-us.
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2. НАРЪЧНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Наръчникът за изпълнение представлява поредица от циклично организирани стъпки,
в които е интегриран Инструментът за самооценка. Наръчникът позволява:
-

Да се установи състоянието на организацията в съответствие с Рамката за
качество eQvet-us;
Да се идентифицират области за подобряване;
Да се предприемат съответните мерки за подобряване;
Да се проследяват резултатите и промените в организацията с оглед постоянно
подобряване.

Стъпки за изпълнение
1. Самооценка
Самооценката се изразява в контрол на качеството с оглед установяване текущото
състояние на организациите за ПОО в контекста на Рамката eQvet-us, добиване на
обща представа за техния статус и подготовка за предприемане на последващи
действия. Процесът на самооценка преминава през следните 3 стъпки:
1.1 Прочитане и разбиране на Рамката за устойчиво развитие eQvet-us
Преди пристъпване към изпълнение, организациите за ПОО следва да се запознаят с
Рамката за устойчиво развитие eQvet-us. Тя разяснява същността на подхода eQvet-us,
представя матрицата на индикаторите за качество и определя концептуалната основа
за създаване на Практическия пакет и Наръчник с препоръки за изпълнение.
1.2 Избор и отговор на въпросите от Инструмента за самооценка
Въпросите произтичат от матрицата на индикаторите за качество в Рамката eQvet-us.
Отговорите представят подробно състоянието на самооценяващата се организация по
отношение на основните индикатори, които се разглеждат от Рамката eQvet-us. За
получаване на обективна и реалистична оценка е необходимо да се дават честни и
точни отговори.
1.3 Оценка на отговорите
За пристъпване към оценяване на отговорите е необходимо запознаване с
Инструкциите за използване на Инструмента за самооценка, описани в глава 3.
2. Планиране на подобренията
Процесът на планиране на подобрения в организациите за ПОО е свързан с отчитане
на резултатите от самооценката и се състои от 4 стъпки:
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2.1 Идентифициране на най-важните аспекти и определяне състоянието на
организациите по скалата за оценяване.
За изпълнение на тази стъпка е необходимо запознаване с Инструкциите за
използване на Инструмента за самооценка в глава 3. След получаване на резултатите
от самооценката организациите имат възможност да видят кои от идентифицираните
аспекти следва да бъдат подобрени.
2.2 Определяне на приоритети и съставяне на списък с аспекти, които организациите
могат да подобрят в рамките на определен срок.
В тази стъпка трябва да бъдат избрани и подредени аспектите съгласно стъпка 2.1.,
които наистина могат да бъдат подобрени в рамките на определен срок.
Критериите за това могат да бъдат:
-

Важност на аспекта;
Спешност на аспекта;
Усилията, които са необходими за реализиране на мерките – работа, време и
капацитет (нужда от външна експертиза);
Разходи.

2.3 Формулиране на цели по качеството във връзка с идентифицираните аспекти за
подобряване.
В тази стъпка трябва да се предвидят конкретните очаквания от мерките за
подобряване. По този начин се дефинира точния резултат, който организациите искат
да постигнат като целева променлива.
2.4 Разработване на план с мерки с обхват, бюджет, дати, крайни срокове и отговорни
лица.
Следващата стъпка е разработване на подробен план за реализиране на целите
посредством мерки.
В Приложението към настоящия Практически пакет има работен формуляр, който
организациите могат да използват като заглавна страница на пълната документация с
мерки. Мерките могат да бъдат много различни и всеобхватни, както е посочено в
матрицата на Рамката eQvet-us. Затова в плана е достатъчно да се опишат общо.
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3. Реализация
Следва реализиране на планираните мерки от точка 2 посредством следните стъпки:
3.1 Практическо приложение на плана; определяне на стъпките за изпълнение на
плана.
На този етап се пристъпва към реализиране на плана/плановете. Препоръчително е
организациите да използват плана за мерки от стъпка 2.4 като въведение.
Възможно е да не могат да се предвидят всички стъпки за реализиране на плана или
някои условия да се променят и/или да възникнат нови в хода на изпълнение. Поради
тази причина следва да се посочат оперативни стъпки, така че организациите да имат
възможност да променят плана при необходимост. В тези случаи те трябва да се
уверят, че не застрашават целите от стъпка 2.3.
3.2 Проверка на ефективността на реализираните мерки.
След приключване с изпълнението на плана с мерки организациите трябва да сравнят
постигнатите резултати с целите по качеството от стъпка 2.3. Напълно ли е постигнато
целевото подобряване или само частично? След това резултатите се записват в
работния формуляр (стъпка 2.4).
4. Нова самооценка
Четвъртата точка връща към стъпка 1.2 „Избор и отговор на въпросите от Инструмента
за самооценка“. След реализиране на мерките организациите за ПОО се нуждаят от
нова самооценка. По този начин ясно се вижда постигнатото подобряване,
сравнявайки настоящата и предходната самооценка, което е автоматично
документирано.
Така цикълът на изпълнение започва отначало и организациите могат да планират
нови мерки от списъка си (стъпка 2.2), като по този начин постоянно подобряват своята
организация.
Ако организацията е реализирала всички мерки и е постигнала отлични резултати по
смисъла на Рамката за качество eQvet-us, препоръчително е да прави самооценки
всяка година, за да следи ефективността на предприетите мерки и общото си
състояние. Правилата, условията, законите, технологиите и др. могат да се променят и
затова ефективните мерки могат да остареят. Това би могло лесно да се следи чрез
Инструмента за самооценка.
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3. ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА
Принципът на този инструмент е посредством отговор на поставени въпроси
организациите за ПОО да се самооценяват по смисъла на Рамката за устойчиво
развитие eQvet-us (вж. глава 1).
Инструментът е основният компонент от стъпки 1.2 Избор и отговор на въпросите от
Инструмента за самооценка, 1.3 Оценка на отговорите и 2. Идентифициране на найважните аспекти и определяне състоянието на организациите по скалата за оценяване
от Наръчника за изпълнение.
Как се използва Инструментът за самооценка
Инструментът за самооценка представлява таблица със следната структура:

Въпрос

Отговор

Приложимост
(да/не)

слабо
(0)

Оценка
основно
добро
(1)
(2)

отлично
(3)

Таблицата показва Инструмента за самооценка в базовата/основна версия. Възможно
е да се добавят или премахват въпроси.
На първо място в процеса на самооценка доставчиците на ПОО следва да решат дали
даден въпрос е приложим за съответната организация или не. Възможно е да има
въпроси, които не се отнасят за някои организации (например ако дейността се
осъществява в офис, няма как да се даде отговор на въпросите за замърсяване на
води, почви и въздух). В този случай самооценяващият се следва да напише кратка
обосновка защо въпросът не е приложим (отговорът може да бъде например „няма
никакво замърсяване“), посочвайки „не“ в колоната за приложимост. Оценката се
прави само за приложими аспекти.
В допълнение, има възможност за избор на допълнителни въпроси от Приложението
(5.2. Таблица с избираеми въпроси), с цел по-доброто адаптиране на Инструмента към
условията на организацията.
След това отговорите на конкретните въпроси се записват в съответното поле.
Организациите може да отговарят с ключови думи, не е необходимо да формулират
дълъг текст. Отговорът обаче трябва да е възможно най-точен, защото той е важен за
подобряване на целите и мерките. Препоръчително е организациите да пречупят
въпросите през призмата на настоящата ситуация в своята организация. Какво е
значението на поставения въпрос в контекста на съответния аспект в организацията?
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В този случай е добре да се прегледа отново Наръчника за изпълнение, стъпка 1.2.
Избор и отговор на въпросите от Инструмента за самооценка.
Третата стъпка е оценяване на отговорите. Принципът на оценяване е да се определи
състоянието на организациите в конкретни области въз основа на представените от тях
обосновки на отделните въпроси. На етап самооценка доставчиците на ПОО имат ли
разработен план за реализиране на идентифицираните аспекти за подобряване или
не, в процес на изпълнение ли са на планираните мерки за подобряване или процесът
вече е приключил и сега се проследява ефекта от изпълнението на мерките? В този
случай се използва следната оценителна скала:





Ниво „слабо“ (0 точки): аспектът е приложим, но досега не е мислено по него и
няма реализирани дейности в тази насока;
Ниво „основно” (1 точка): аспектът е приложим, планирани са мерки/дейности
в тази насока;
Ниво „добро” (2 точки): аспектът е приложим, процесът на изпълнение е
стартирал или е почти приключил;
Ниво „отлично” (3 точки): аспектът е приложим, предприети са мерки в тази
насока и се следи ефективността от изпълнението.

Точките, отнасящи се към съответния отговор, се записват в полетата за оценка и се
свързват в графика:

Изчисляване на общия брой точки (индикатор за качество):
Достигнатият брой точки в проценти (общ сбор на постижимите точки = 100%) е
индикаторът за качество и дава обща представа за състоянието на самооценяващата се
организация съгласно Рамката eQvet-us.
Пример:
Ако на 40 въпроса сте дали отговор „отлично“ (3 точки) - най-високото ниво, тогава
40x3 точки = 120 точки (най-високият резултат в този случай) ≥ 100%.
Ако достигнете 76 точки при оценката (защото не всички отговори са на ниво
„отлично“), индикаторът за качество eQvet-us е 63.3%. Сега можете да оцените този
индикатор за качество посредством следната скала на качество:
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В посочения пример постигнатите 63.3% съответстват на ниво „добро“ по
оценителната скала.
Съгласно Наръчника за изпълнение организациите вече имат информацията и
данните, от които се нуждаят, за да определят своите цели по качеството и да
планират мерки за подобряване. Продължавайки към точка 4 от Наръчника за
изпълнение, самооценяващите се могат да направят нова самооценка, отчитайки
смисъла на индикатора за качество посредством графиката на оценените отговори:

Първа оценка

Втора оценка

Подобряването е ясно показано и лесно се документира. Сега организациите могат да
планират нови мерки от списъка в стъпка 2.2. от Наръчника за изпълнение и цикълът
започва отново.
В Приложението организациите ще открият пълната таблица на Инструмента за
самооценка в основната му версия, както и таблица с допълнителни въпроси по избор,
които могат да бъдат добавени към основната версия на Инструмента за самооценка.
По този начин Инструментът може да бъде адаптиран към конкретните условия в
съответната организация.
За по-детайлна оценка организациите могат да използват и предложената радарна
диаграма, която позволява категоризиране на получените резултати по групи
индикатори (подробни указания в т.5 Приложения).
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4. РЕЗЮМЕ
Следващото резюме показва комбинацията от Инструмента за самооценка и
Наръчника за изпълнение в кратка презентация на стъпките, които вече бяха подробно
обяснени в глава 2.
1. Самооценка
1.1 Прочетете и разберете Рамката eQvet-us.
→ Рамка за устойчиво развитие eQvet-us (вж. глава 1)
1.2 Изберете и отговорете на въпросите в Инструмента за самооценка.
→ Инструмент за самооценка (вж. глава 3 и приложение)

1.3 Оценяване на представените отговори
→ Инструмент за самооценка (вж. глава 3 и приложение)

2. Планиране на мерки за подобрения
2.1 Отчитане на най-важните аспекти и статуса на организацията по оценителната
скала.
→ Инструмент за самооценка (вж. глава 3 и приложение)
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2.2 Определяне на приоритети и съставяне на списък с аспекти, които организациите
могат да подобрят в рамките на определен срок.
2.3 Формулиране на цели по качеството във връзка с идентифицираните аспекти.
2.4 Разработване на план с мерки с обхват, бюджет, дати, крайни срокове и отговорни
лица.
→ формуляр с план за мерки (приложение)
3. Реализация
3.1 Изпълнение на плана с мерки; определяне на стъпките от плана.
→ образец на план за мерки (приложение)
3.2 Проверка на ефективността на реализираните мерки.
→ образец на план за мерки (приложение)
4. Нова самооценка
→ Инструмент за самооценка (вж. глава 3 и приложение)
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1

Таблица на Инструмента за самооценка (основна версия)

5.2

Таблица с избираеми въпроси (за адаптиране на основната версия)

5.3

Резултати, категоризирани по групи индикатори

5.4

Образец на план за действие
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА (Основна версия)
Организация: ........................................................................................................................................................................

№

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

Въпрос
(индикатор)

Отговор

Приложимост
(да/не)

Самооценката е направена на: .............................................. от: ......................................................................................
(Дата)
(Име и подпис)
Оценка
слабо

основно

добро

отлично

(0)

(1)

(2)

(3)

Каква е иновационната стратегия на Вашата
организация и включени ли са въпросите за
устойчивото развитие в инвестиционната стратегия
на организацията? (P.A.1)
Как информирате съответните заинтересовани лица
за предстоящи оферти и предложения за
организиране и предоставяне на обучения? (P.A.1)
Отчитате ли мултикултурното измерение във Вашите
организационни практики и задължително ли е
организацията да разработва мултикултурни
програми? (P.B.1)
Имате ли план за предоставяне на грантове за
конкретни групи/хора и има ли механизъм за
приложение? (I.A.1)
Как се подбират методите за оценка на обучението?
(I.B.1)
Колко често се провеждат оценки за
удовлетвореността на обучаемите и как Вашата
организация използва събраните резултати? (E.A.1)
Организацията предвижда ли краткосрочно,
средносрочно и дългосрочно оценяване на ефекта от
обучението? (E.B.1)
Има ли отдел за вътрешна проверка или контрол във
Вашата организация? Ако има, колко често се
оценява състоянието на организацията? (R.A.1)
Какъв е потенциалът за развитие на съществуващите
продукти, услуги и процеси във Вашата организация?
(R.B.1)
Как отчитате специфичните потребности на
обучаемите в неравностойно положение, когато
разработвате програми за обучение? (P.A.2.1)
Планът Ви за провеждане на обучения предвижда ли
програми, адаптирани за нуждите на хора в
неравностойно положение? Ако да, колко? (P.A.2.2)
Планирали ли сте да адаптирате съдържанието на
обучението, за да е достъпно за хора в
неравностойно положение? (P.B.2)
Вашата организация прилага ли специфичен
педагогически подход, съобразен с целевата група на
обучението? (I.A.2)
Запознати ли са обучаемите с методите на оценка от
началото на процеса на обучение? (I.B.2.1)
Как могат обучаемите да бъдат оценени повторно,
ако не се справят първия път? (I.B.2.2)

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31
32

Въпрос
(индикатор)

Отговор

Приложимост
(да/не)

№

Оценка
слабо

основно

добро

отлично

(0)

(1)

(2)

(3)

Имате ли въпросник/анкета за удовлетвореността на
обучаемите от учебния процес? (E.A.2)
Какво е съотношението на постигнатите положителни
резултати за обучаемите след приключване на
обучението спрямо първоначално идентифицираните
нужди? (E.B.2.1)
Има ли значително подобряване в статуса на
обучаемите по отношение на достъпа до работа след
обучението? (E.B.2.2)
Как се формализират наблюденията и забележките
на обучаемите и обучителите след предоставена
обратна връзка? (R.A.2)
Как определяте рисковете за здравето и
безопасността на работа и съветвате ли обучаващия
персонал как да идентифицира тези рискове? (P.A.3)
Как отчитате изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в процеса на обучение?
(P.B.3)
Предприемате ли действия за контролиране на
рисковете за безопасността и здравето при
работа/при обучения, за да предотвратите
професионални заболявания и злополуки и
използвате ли технологии и практики, които щадят
околната среда? (I.A.3)
Запознати ли са обучаемите с темите за безопасност
и здраве при работа и прилагат ли тези своя
познания? (I.B.3)
Какви инструменти се използват за измерване на
удовлетвореността на обучаващия персонал след
приключване на обучението? (E.A.3.1)
Имате ли въпросник за измерване удовлетвореността
на обучаващия персонал по отношение на
предоставените условия за работа в организацията за
ПОО? (E.A.3.2)
Налице ли са конкретни подобрения в работните
помещения и условията за работа във Вашата
организация след предоставена обратна връзка за
ефекта от обученията? (E.B.3)
Как ангажирате целия персонал в процеса на
самооценка? (R.A.3.1)
Прилагате ли инициативи за баланс между работата и
личния живот на служителите във Вашата
организация? (R.A.3.2)
Разработвате и реализирате ли мерки за
подобряване на безопасността във Вашата
организация? (R.B.3.1)
Какви мерки биха могли да се предприемат за
подобряване на условията в работните помещения
на Вашата организация с цел осигуряване на покомфортен и ефикасен процес на обучение? (R.B.3.2)
Запознати ли сте с влиянието на обучителната си
дейност върху околната среда и какви действия сте
предприели в тази насока? (P.A.4)
Как подбирате материалите, които трябва да се
използват по време на обучението от гледна точка на
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33

34
35
36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

46

47

48

49
50

Въпрос
(индикатор)

Отговор

Приложимост
(да/не)

№

Оценка
слабо

основно

добро

отлично

(0)

(1)

(2)

(3)

екологичното въздействие? (P.B.4)
Имате ли практика за повторно използване на
ресурси в компанията и рециклирате ли
използваните материали? Ако да, какъв е процентът
рециклирани материали, използвани по време на
обучението спрямо всички останали използвани
материали? (I.A.4.1)
Какви мерки/подходи прилагате с цел намаляване на
отпадъците и организираното им изхвърляне?
(I.A.4.2)
Вашата организация разполага ли с инструменти за
онлайн оценка? (I.B.4)
Има ли ясни признаци за подобряване в резултат от
обученията по отношение на насърчаване на
екологичното потребление? (E.B.4)
Как следите потреблението на енергия и (при
необходимост) имате ли въведени мерки за
намаляване на консумацията? (R.A.4)
Какви екологични мерки могат да бъдат добавени за
намаляване на негативното екологично влияние на
дейността Ви? (R.B.4)
Вашата организация има ли кодекс, разпоредби или
друг вътрешен документ, който дава насоки на
обучителите какво да правят в ситуации, в които се
окажат обект на конфликт на интереси? (P.A.5)
Посочили ли сте във всички обучителни материали
името на автора? (P.B.5)
Имате ли Кодекс за поведение или друг вътрешен
документ, който адресира етично поведение в
организацията (I.A.5)
Имате ли антикорупционна стратегия/ политика;
мерки и практики за оценка на риска от подкупи и
корупция? (I.B.5)
Има ли Вашата организация установени дълготрайни
и постоянни отношения с компании за предоставяне
на обучителни услуги? (E.B.5)
Как комуникирате резултатите от самооценката с
персонала? (R.A.5)
Има ли сайтът на организацията Ви секция за обратна
връзка или други източници за събиране на обратна
връзка/ мнения от обучаемите? (R.B.5)
Имате ли отдел/отговорно лице, предоставящ/о
консултации за обученията, и давате ли на
обучаемите ясна и изчерпателна информация
относно цени, цели и условия на обученията? (P.A.6)
Организацията Ви има ли учебни програми,
предназначени за лица със специални образователни
нужди? (P.B.6)
Как се подбират обучителните материали и
предоставяте ли на обучителите профили на
обучаемите преди началото на обучението? (I.A.6)
Как Вашата организация гарантира
недискриминационно поведение и практики на
оценяващия персонал? (I.B.6)
Имате ли въпросник за оценка удовлетвореността на
Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено
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51

52
53

54

55

56

57

58

59

60
61

62

Въпрос
(индикатор)

Отговор

Приложимост
(да/не)

№

Оценка
слабо

основно

добро

отлично

(0)

(1)

(2)

(3)

ползвателите на предоставената услуга след края на
обучението по отношение на първоначалните им
очаквания? (E.A.6)
Проследява ли Вашата организация връзката между
предоставеното обучение и ефекта върху
представянето на обучаемите на работното място?
(E.B.6)
Как се справяте с подадени жалби? (R.A.6)
Вашата организация прави ли периодична оценка на
ценовата си стратегия? Ако да, на каква база и колко
често? (R.B.6)
Имате ли установени партньорства с местни
организации (университети и изследователски
лаборатории) и участвате ли в научни/образователни
проекти с партньор от местната общност? (P.A.7)
Актуализира ли се съдържанието на обученията с
новите тенденции в развитието на професиите,
техническите промени и иновации, както и
променящите се нужди на
компаниите/работодателите? (P.B.7)
Включвате ли и насърчавате ли участието на
компании в изпълнението на обучителните курсове?
(I.A.7.1)
Имате ли споразумения с местни/ регионални
организации за работа на базата на плановете за
обучение? (I.A.7.2)
Участват ли компании и професионални клонове в
оценяване на напредъка от обучението на
обучаемите и придобитите от тях компетенции?
(I.B.7)
Какъв инструмент използвате, за да оцените
удовлетвореността на обучаемите по отношение на
сътрудничеството и участието на компании в процеса
на обучение? (E.A.7)
Измервате ли ефекта от обучението посредством
изградени отношения с компании и заинтересовани
лица в общността? (E.B.7)
Организирате ли инициативи с участието на
общността? (R.A.7)
Вашата организация използва ли статистически данни
на база териториален обхват и нужди на
заинтересованите лица като отправна точка за
промяна на офертите и програмите за обучение?
(R.B.7)

Общ брой достижими точки (дадени отговори x 3) =…………… ≥100% Достигнат резултат:…………
Индикатор за качество eQvet-us = (достигнати точки x 100%) : общ брой точки = ……………%
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5.2 ТАБЛИЦА С ИЗБИРАЕМИ ВЪПРОСИ (за адаптиране на основната версия на Инструмента за самооценка)
В тази таблица са включени всички въпроси от Рамката за устойчиво развитие eQvet-us, организирани в системата на матрицата с индикатори за
качество (вж. глава 1). Голяма част от тези въпроси са използвани в основната версия (в удебелен шрифт) на Инструмента са самооценка. С оглед
адаптиране към условията в отделните организации за ПОО, таблицата дава възможност на самооценяващите се да изберат допълнителни
въпроси, които да включат към основната версия.

ИНДИКАТОР

ОПИСАНИЕ
(ФОРМУЛА)

ВЪПРОСИ

P. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО I P.A. ПЛАНИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
P.A.1 Процеси за
Дефиниране на ключови роли сред персонала и
вземане на решения прилагани схеми за проектиране на обучения
(проучвания, план за изпълнение, финансов план и др.),
вкл. обхват и покритие

Каква е иновационната стратегия на Вашата организация?
Каква е политиката на Вашата организация при формулиране на цените за
курсовете за обучения?
Как информирате съответните заинтересовани лица за предстоящи оферти и
предложения за организиране и предоставяне на обучения?
Имате ли финансов план към плановете за обучение?
Колко нови плана за обучение се въвеждат във Вашата организация на година?
Какви конкретни инвестиционни планове/ стратегии вече съществуват във
Вашата организация?
Какви са причините/целите/ стратегиите за нови инвестиции?
Включени ли са въпросите за устойчивото развитие в инвестиционната
стратегия на организацията?

P.A.2.1 Достъпност
на програми за
обучение и проекти

Как отчитате специфичните потребности на обучаемите в неравностойно
положение, когато разработвате програми за обучение?
Подкрепяте ли предоставянето на равни възможности за участие в
обучителните курсове?

Програма за обучение, адаптирана към профила на
целевата група
Програми за обучение и проекти, достъпни за групи в
неравностойно положение

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да
бъде използвана съдържащата се тук информация.
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P.A.2.2 Програми за
обучение, насочени
към групи в
неравностойно
положение

Програми за обучение, насочени към уязвими
групи/лица в неравностойно положение
(Брой програми за обучение, предназначени за уязвими
групи)

Планът ви за провеждане на обучения предвижда ли програми, адаптирани
за нуждите на хора в неравностойно положение?
Имате ли конкретни програми за обучение, насочени към уязвими групи?
Ако да: колко?
Ако не: защо?

P.A.3 Матрица на
рисковете за
безопасност и
здраве при работа
/БЗР/

Идентифициране на свързани рискове и съответните
действия за намаляването им (Брой рискове спрямо
брой действия за намаляването им)

Как определяте рисковете?
Съветвате ли обучаващия персонал как да идентифицира рисковете за
безопасността и здравето при работа?
Как избирате действията за ограничаване на рисковете?
Включили ли сте персонала в определянето на тези действия?

P.A.4 План за
въздействие върху
околната среда

Схема за намаляване на въздействието върху околната
среда с включен обхват и покритие

Запознати ли сте с влиянието на обучителната си дейност върху околната
среда?
Изхвърляте ли с дейността си вредни вещества във въздуха, почвата или
водата?
Дейността Ви допринася ли за изхвърляне на парникови газове в атмосферата?
Как се отчита това и какви мерки са предприети в тази насока?
Как се справя организацията Ви с отпадъците?

P.A.5 Справедливи
оперативни
практики

Справедливи оперативни практики, базирани на цена,
качество и услуга, както и на обучение, предоставено с
оглед на интересите на конкуренцията, което не включва
забранени от закона практики, противоречащи на
обществения интерес

Как изчислявате цената на предлаганите от Вас курсове за обучение?
Определянето на цените на базата на целевата аудитория ли е?
Вашата организация консултира ли се с обучаващия персонал при формиране
на цените?
Какви са финансовите Ви цели? Какви други цели има организацията?
Имате ли стратегия /политика срещу подкупи и корупция (мерки за оценка на
риска и съответни практики)?
Имате ли Кодекс за поведение или друг вътрешен документ, който адресира
етични бизнес практики в организацията?
Има ли кодекс, разпоредби или друг документ, който дава насоки на
обучителите какво да правят в ситуации, в които се окажат обект на конфликт
на интереси?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се тук информация.
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P.A.6 Справедливи
маркетинг и
рекламни практики

Ясна и достъпна информация относно цени, цели,
условия на обучението

Имате ли въпросници за оценяване нуждите на обучаемите?
Предоставяте ли на обучаемите ясна и изчерпателна информация относно
цени, цели и условия на обученията?
Имате ли отдел/отговорно лице, занимаващ се с обучение на персонала и
консултации?
Спазвате ли справедливи маркетингови и рекламни практики?
Обръщате ли специално внимание на информационните нужди на уязвими
лица (напр. хора с физически и умствени проблеми, вкл. влошено зрение или
слух)?

P.A.7 Действия за
ангажираност на
общността

Пряка ангажираност на местната общност при
разработването на планове/програми за обучение
(Брой срещи с представители на общността
Проведени проучвания сред общността
Редовна работа с професионални мрежи
Брой партньорства/проекти
Брой приложени добри практики)

Има ли специфични регионални/общностни изисквания, включени в
програмите за обучение?
Има иновативни разработки, трансферирани в регионални/местни програми?
Организирате ли срещи с общността за обмяна на информация и редовно
дефиниране на цели за разработване на планове/ програми за обучение?
Имате ли установени партньорства с местни организации (университети и
изследователски лаборатории) и участвате ли в научни/образователни
проекти с партньор от местната общност?
Прилагате ли добри практики/трансфер на знания, които да допринесат към
дългосрочното развитие на местната общност?

P. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО I P.B. РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
P.B.1 Мултикултурно
Разработване на учебни програми
измерение на
мултикултурното измерение
учебното съдържание

с

оглед

на Отчитате ли междукултурното измерение във Вашите организационни
практики?
Персоналът има ли достъп до обучения в мултикултурна среда?
Задължително ли е организацията да разработва мултикултурни програми?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се тук информация.
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P.B.2 Достъпно и
разбираемо
съдържание на
обучението

Съдържанието на обучението е адаптирано към нивото
на обучаемите по отношение на език, терминология,
културни референции, използване на снимки и др.
Учебните материали са дистанционно достъпни (ODL).
Обучението е организирано частично дистанционно на
формални и неформални места, за да се намали
пътуването и промяната.

Планирали ли сте да адаптирате съдържанието на обучението, за да е
достъпно за хора в неравностойно положение?
Ако да: колко?
Ако не: защо?

P.B.3 Дефиниране на Списък с критерии за обучителни материали и
материали за
технически аспекти
практическо обучение

Как отчитате изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в
процеса на обучение?

P.B.4 Екологични
критерии за подбор
на обучителните
материали

Подбор на обучителни материали съгласно
екологичното въздействие (Списък с екологични
критерии)

Как подбирате материалите, които трябва да се използват по време на
обучението от гледна точка на тяхното екологично въздействие?
Включвате ли въпроси за околната среда в учебното съдържание?

P.B.5 Спазване
правото на
собственост

Ясна информация относно създаването на обучителни
материали и техния автор

Кои обучителни материали/услуги се въздават вътрешно, кои се купуват
външно и защо?
Посочили ли сте във всички обучителни материали името на автора?

P.B.6 Създаване на
учебни програми за
хора със специални
образователни
потребности

Предоставяне на възможности за обучение на уязвими
лица (напр. такива с физически и умствени увреждания,
вкл. нарушение зрение и слух)
(Брой учебни програми, адаптирани за хората със
специални образователни потребности)

Организацията Ви има ли учебни програми, предназначени за лица със
специални образователни нужди?
Ако да, колко?

P.B.7 Съдържание на
обучението,
адаптирано към
нуждите на общността
и компанията

Съдържание на обучението, което взема предвид
професионалната еволюция и изискваните нови
компетенции

Актуализира ли се съдържанието на обученията с новите тенденции в
развитието на професиите, техническите промени и иновации и
променящите се нужди на компаниите?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се тук информация.
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I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО I I.A ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ
I.A.1 Предоставяне на
грантове за обучение

Предоставяне на грантове или финансови отстъпки за хора без
или с ниски доходи или по заслуги

Имате ли план за предоставяне на грантове за конкретни
групи/хора?
Какво вземате предвид при предоставянето на грантове?
Има ли механизми за приложение на тези грантови схеми?
Критериите и резултатите публично достъпни ли са?

I.A.2 Специфичен
Педагогически подход, съобразен с целевата група
педагогически подход Адаптиране към ограниченията на участниците, предоставяне на
общо място за обяд, адаптиране на обучителните часове,
предоставяне на документални информационни източници
Стимулиране на неформално учене и упражнения извън класната
стая

Как оценявате спецификите и ограниченията на целевите групи?
Адаптирани ли са условията за обученията към обучаемите? Моля,
обосновете Вашия отговор.
Вашата организация прилага ли специфичен педагогически подход,
съобразен с целевата група на обучението?

I.A.3 Наличие на
здравословни и
безопасни условия

Ергономични условия в помещенията/стаите за обучение
Предоставяне на лични предпазни средства (ЛПС) на
преподавателите и участниците по време на практически
занимания

Вашата организация отчита ли наличните работни условия помещенията и др.?
Предоставяте ли ЛПС на обучители/обучаеми по време на
практически занимания?
Предприемате ли действия за контролиране на рисковете за
безопасността и здравето при работа/при обучения, за да
предотвратите професионални заболявания и злополуки?
Използвате ли технологии и практики, които щадят околната среда?

I.A.4.1 Използване на
рециклирани
материали

Вид рециклирани ресурси/материали
(% рециклирани материали, използвани по време на обучението
спрямо всички използвани материали)

Знаете ли кой от използваните от вас материали генерира най-много
отпадъци?
Какви рециклирани материали използвате при провеждане на
обучението?
Имате ли практика за повторно използване на ресурси в
компанията?
Рециклирате ли използваните материали в компанията? Ако да,
какъв е процентът рециклирани материали, използвани по време
на обучението спрямо всички останали използвани материали?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
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I.A.4.2 Рециклиране
на отпадъци

Информация относно рециклирането на отпадъци в
организацията
(Брой контейнери за разделно събиране на отпадъци)

Какви мерки/подходи прилагате с цел намаляване на отпадъците и
организираното им изхвърляне?
Как успявате да повишите информираността на персонала и
обучаемите относно рециклирането на отпадъци в организацията?

I.A.5 Практики за
етично поведение

Гаранция за спазване на най-високите правни и морални
стандарти в отношенията на организацията с
обучаеми/участници

Имате ли Кодекс за поведение или друг вътрешен документ, който
адресира етично поведение в организацията?
Има ли такъв кодекс, разпоредби или друг документ, който дава
насоки на обучителите какво да правят в ситуации, в които се окажат
обект на конфликт на интереси?

I.A.6 Използване на
стереотипни
материали

Подбор на материали, адресирани към изискванията на трудовия
пазар, социална кохезия и икономическа конкурентоспособност
на национално, секторно, организационно и индивидуално ниво.
В допълнение, тези материали трябва да бъдат адаптирани към
културата на участниците, нивото на разбиране и др.

Как се подбират обучителните материали?
Преглежда ли някой избраните материали?
Предоставяте ли на обучителите профили на обучаемите преди
началото на обучението?

I.A.7.1 Партньорство и Сътрудничество на компаниите за провеждане на обучения
нетуъркинг
(стажове, обучения, подбор на персонал, общи действия и
комуникационни събития, провеждане на сесии от мениджъри
на компании)
Използване съдействието на общини и местни институции за
експериментиране и подкрепа в процеса на учене
Използване на общински помещения за обучението с цел
разработване на конкретни действия и постижения в обучението
Сътрудничество с и участие на компаниите на всички етапи от
обучението

Включвате ли и насърчавате ли участието на компании в
изпълнението на обучителните курсове?
Кога? В кой конкретен етап или фаза?

I.A.7.2 Създаване на
Редовна работа с професионални мрежи
заетост в организации (Брой заети в организации в общността спрямо брой планове за
в общността
обучение в съответствие с изискванията на съответното работно
място)

Как избирате организациите, в които се провеждат обучения на
работното място?
Имате ли споразумения с местни/регионални организации за
работа на базата на плановете за обучение?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се тук информация.
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I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ I I.B ОЦЕНКА НА НАУЧЕНОТО
I.B.1 Механизми за
оценяване

Механизми за оценяване, адаптирани към културата на
участниците, нивото им на разбиране и др.

Как се подбират методите за оценка на обучението?
Използвате ли „стандартни“ инструменти за оценяване на обучението
или специфични, които са съобразени с профилите на целевите групи?

I.B.2.1 Инструменти за
оценяване на
резултатите от
ученето

Ясни и разбираеми инструменти за оценяване на наученото
Оценяването трябва да се прави с уважение към човешкото
достойнство, като се вземат предвид социалния, национален,
етнически и расов произход на отделните хора и се пази
поверителност на личната информация

Запознати ли са обучаемите с методите на оценка от началото на
процеса на обучение?

I.B.2.2 Механизми за
алтернативна оценка
на получените знания

Наличие на алтернативни подходи за оценяване на
резултатите от ученето

Как могат обучаемите да бъдат оценени повторно, ако не се справят
първия път?

I.B.3 Критерии за
верификация на
работния процес

Резултати от проверка на критериите в трудовите практики

Запознати ли са обучаемите с темите за безопасност и здраве при
работа и прилагат ли тези свои познания?

I.B.4 Инструменти за
оценка, щадящи
околната среда

Съществуване на инструменти за оценяване, които са с повисока екологична ефективност

Обучаемите запознати ли са с въпросите за екологична защита при
изпълнение на поставените им задачи в процеса на обучение и прилагат
ли тези свои знания?
Вашата организация разполага ли с инструменти за онлайн оценка?

I.B.5 Прозрачност и
антикорупционни
практики

Споделяне на доказателства по отношение на резултатите от
обучението и дейностите за оценяване
Обхватът и съдържанието на правните инструменти,
използвани за адресиране на корупционни практики, се
различават в зависимост от страната. Добри практики в тази
област включват забраната на активни и пасивни форми на
корупция в процеса на обучение.

Запознават ли обучителите обучаемите с правилата и критериите, които
ще се използват при оценяването? Давате ли на обучаемите инструкции
за изпълнение на изпитните задачи?
Кой е отговорен за оценяване на резултата от ученето - вътрешна или
външна изпитваща комисия?
Имате ли антикорупционна стратегия/политика; мерки и практики за
оценка на риска?
Има ли Вашата организация силен вътрешен финансов контрол и строги
дисциплинарни процедури за нарушения на антикорупционната
политика/стратегия на компанията?
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I.B.6
Недопускане на пристрастно отношение в резултат на лично
Възприела ли е Вашата организация недискриминационни процедури?
Недискриминиращи
отношение в процеса на оценяване на знанията и уменията на Вашата организация подбира и изпълнява ли процедури за оценяване и
материали, които не са расово и културно дискриминиращи?
подходи за оценяване участниците
Как Вашата организация гарантира недискриминационно поведение и
практики на оценяващия персонал?
I.B.7 Привличане и
участие на компании
и партньори

Участие на компании и партньори в процеса на оценяване
Организиране на „професионален съвет“ за оценяване и
акредитация на компетенции и резултати на обучението.
Участие на компании в крайното оценяване на обучителния
курс.

Участват ли компании и професионални клонове в оценяване на
напредъка от обучението на участниците и придобитите от тях
компетенции?

E. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО I E.A. ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
E.A.1 Определяне на
механизми за
мониторинг

Определяне на отговорните лица и планиране провеждането
на оценка на удовлетвореността

E.A.2 Степен на
удовлетвореност на
обучаемите

Измерване на удовлетвореността на обучаемите
отношение на постигнатия резултат от обучението

E.A.3.1 Ниво на
удовлетвореност на
персонала

Оценяване на удовлетвореността на персонала по отношение
на постигнатите резултати след приключване на обучението
(Въпросници, работни срещи и срещи на екипа)

Колко често се провеждат оценки за удовлетвореността на
обучаемите?
Има ли формално определен график?
Какви инструменти се прилагат?
Как Вашата организация използва събраните резултати?

по Имате ли въпросник/анкета за удовлетвореността на обучаемите от
учебния процес?
Какъв е процентът на положителните спрямо отрицателните и
неутралните отговори?
Как използвате резултатите?
Какви инструменти се използват за измерване удовлетвореността на
обучаващия персонал след приключване на обучението?
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E.A.3.2 Ниво на
удовлетвореност на
преподавателите

Ниво на удовлетвореност според предоставените условия от
организацията за ПОО
(Брой положителни отговори спрямо общия брой попълнени
въпросници)

Имате ли въпросник за измерване удовлетвореността на обучаващия
персонал по отношение на предоставените условия за работа в
организацията за ПОО?
Какъв е процентът на положителните спрямо отрицателните и
неутралните отговори?
Как използвате резултатите?

E.A.6 Степен на
удовлетвореност на
ползвателите от
предоставената услуга

Оценка на удовлетвореността на ползвателите от
предоставената услуга след края на обучението по отношение
на първоначалните им очаквания
(Въпросници, интервюта и открити дискусии с всички
участници)

Какви инструменти използвате за измерване на удовлетвореността на
ползвателите от предоставената услуга след края на обучението?
Измервате ли доколко подходът и съдържанието на обученията са били
приложими и адаптирани към клиентите?
Имате ли въпросник за оценка удовлетвореността на ползвателите от
предоставената услуга след края на обучението по отношение на
първоначалните им очаквания?
Какъв е процентът на положителните спрямо отрицателните и
неутралните отговори?
Как използвате резултатите?

E.A.7 Степен на
удовлетвореност сред
компании, партньори,
заинтересовани лица

Измерване на удовлетвореността на участниците по
отношение на ангажирането и участието на компании
(намиране на работа, курсове, проведени от мениджъри или
техници, форуми). Оценяване на педагогическия подход и
съдържанието от гледна точка на участници, преподаватели и
компании

Какъв инструмент използвате, за да оцените удовлетвореността на
участниците по отношение на сътрудничеството и участието на
компании в процеса на обучение?
Измервате ли адекватността на избраните методи и съдържание по
отношение на необходими нови компетенции и еволюция на
професиите?

E. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО I E.B. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО
E.B.1 Оценяване на
механизми за
мониторинг

Изготвяне на периодичен график за провеждане оценка на
ефективността

Колко често се провежда оценка на ефективността?
Организацията предвижда ли краткосрочно, средносрочно и
дългосрочно оценяване на ефекта от обучението?
Какви инструменти се прилагат?
Как се използват събраните резултати?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

25

E.B.2.1 Процент на
идентифицираните
положителни
резултати

Измерване на ефекта от обучението, базирано на нуждите на
обучаемите, въз основа на получените резултати (Брой
специално разработени програми за нуждите на обучаемите
спрямо брой положителни резултати след края на
обучението)

Какво е съотношението на постигнатите положителни резултати за
обучаемите след приключване на обучението спрямо първоначално
идентифицираните нужди?

E.B.2.2 Подобряване
на достъпа до работа

Измерване на ефекта от обучението по отношение на достъпа
до работа

Има ли значително подобряване в статуса на обучаемите по
отношение на достъпа до работа след обучението?
До каква степен идентифицираните цели в началото и по време на курса
са постигнати от обучаемите?

E.B.3 Подобряване на
работните условия

Списък с подобренията, направени в работните помещения и
променените условия за работа, отношението на
преподаватели и участници.

Има ли ясни признаци за подобряване в работните помещения и
условията за работа във Вашата организация след предоставена
обратна връзка за ефекта от обученията?

E.B.4 Подобряване на
екологичното
потребление

Списък с идентифицирани подобрения на екологичната
ситуация и засилване на мисленето относно екологичните
аспекти

Има ли ясни признаци за подобряване в резултат от обученията по
отношение на насърчаване на екологичното потребление?

E.B.5 Дългосрочни
партньорства за
обучение

Измерване на установените дългосрочни отношения с
организации за ПОО
(Брой партньорски контакти)

Има ли Вашата организация установени дълготрайни и постоянни
отношения с компании за предоставяне на обучителни услуги?
Ако да, колко сключени партньорски договора има Вашата организация
досега?

E.B.6 Влияние на
обучението върху
представянето на
обучаемите на
работното място

Измерването на удовлетвореността на обучаемите от
предоставения план за обучение е полезен инструмент за
диагностика и оценяване на ефективността и качеството при
преподаване.
Идентифициране на връзката между преминатото обучение и
ефекта му върху качеството на изпълнение на работата

Проследява ли Вашата организация връзката между предоставеното
обучение и ефекта върху представянето на обучаемите на работното
място?
Променило ли е и доколко обучението поведението на обучаемите в
представянето им на работа?
Подобрило ли се е представянето на обучаемите и доколко това води до
по-добри услуги или продукти за тях?
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E.B.7 Възможност за
заетост в общността

Измерване на повишената заетост в общността като пряк
резултат от приложените методи на обучение (Брой
новоназначени служители в резултат от изпълнението на
плановете за обучение в общността)

Измервате ли ефекта от обученията посредством изградени
отношения с компании и заинтересовани лица в общността?
Ако да, колко възможности за заетост предоставя Вашата организация
като пряк резултат от обученията в общността на година?
Провеждате ли последващи мерки след края на плана за обучение?

R. ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ I R.A. САМООЦЕНКА
R.A.1 Инструменти за
самооценка

Списък със съществуващи качествени и количествени
инструменти за самооценка

Колко нови продукта/услуги за обучение са използвани/създадени?
Трябва ли планът за разработване на обучение да бъде
обновен/променен?
Има ли отдел за вътрешна проверка или контрол във Вашата
организация? Ако има, колко често се оценява състоянието на
организацията?

R.A.2 Гарантиране
свободата на
изразяване

Регистриране на получената обратна връзка посредством
коментари и предложения на участници с оглед постоянно
подобряване на обучителния процес

Как се отбелязват (формализират) наблюденията и забележките на
обучаемите и обучителите след предоставена обратна връзка?
Как се регистрират получените обратни връзки?

R.A.3.1 Консултации с
персонала

Инструменти за събиране на обратна връзка от персонала
(Брой отговори на проучвания за оценка на представянето на
организацията)

Как ангажирате целия персонал в процеса на самооценка?
Кой ръководи и следи контрола и развитието на организацията?

R.A.3.2 Механизми за
балансиран живот

Инициативи за стимулиране на жизнения баланс на целия
персонал (Брой инструменти, подкрепящи баланса в живота
(напр. гъвкави графици и др.)

Прилагате ли инициативи за баланс между работата и личния живот на
служителите във Вашата организация?

R.A.4 Механизми за
мониторинг на
консумацията на
енергия и отпадъци

Измерване потреблението на енергия и отпадъци

Как следите потреблението на енергия и (при необходимост) има ли
мерки за намаляване на консумацията?
Оказват ли влияние отпадъците от дейността на Вашата организация
върху околната среда?
Какви са влиянията от дейността Ви върху почвите и подпочвените нива
(особено върху подпочвените води)?
Отчита ли Вашата организация негативното влияние на дейността си
върху водата? Ако да, как?
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R.A.5 Обратна връзка
към персонала на
доставчика на ПОО

Разпространението на информация относно резултатите от
оценяването на всички служители гарантира отчетност,
прозрачност и честност в организацията и е от ключово
значение за постигането на справедливи институционни
практики.

Как комуникирате резултатите от самооценката с персонала?

R.A.6 Справяне с
оплаквания

Механизми/инструменти за идентифициране и разрешаване
на жалби
(Брой постъпили жалби спрямо броя изпълнени планове за
обучение)

Как се справяте с подадени жалби?
Има ли ясни процедури за подаване на жалби от страна на клиентите
срещу действия на Вашата организация?
Колко жалби е получила организацията миналата година?
Колко жалби са били счетени за основателни?

R.A.7 Инициативи с
участието на
общността

Измерване на предприетите инициативи за ангажиране на
общността
(Брой инициативи)

Организирате ли инициативи с участието на общността? Ако да, по
колко на година?
Правите ли оценка на ефекта от съществуващите инициативи с участието
на общността и идентифицирате ли начини за тяхното подобряване?
Как идентифицирате и измервате настъпили промени и/ или развитие
по отношението на представянето на обучаемите спрямо изискванията и
очакванията на работата и компаниите?

R. ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ I R.B. ПРОМЯНА НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
R.B.1 Модификации
на плановете за
обучение

Модификации на базата на преглед на персонала,
преподавателите, клиентите и заинтересованите лица (Брой
промени в съществуващи планове за обучение
Брой премахнати планове за обучение)

R.B.3.1 Модификации Протокол за инспекция на безопасността при работа
на работните процеси
във връзка с
условията за БЗР

Какъв е потенциалът за развитие на съществуващите продукти, услуги
и процеси във Вашата организация?

Разработвате и реализирате ли мерки за подобряване на
безопасността във Вашата организация?
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R.B.3.2 Логистични
промени

Промени, базирани на отзивите на персонала,
преподавателите и обучаемите по отношение на условията в
работните помещения (Брой направени промени във
физическите помещения за обученията)

Какви мерки биха могли да се предприемат за подобряване на
условията в работните помещения на Вашата организация с цел
осигуряване на по-комфортен и ефикасен процес на обучение?

R.B.4 Екологични
мерки

Наличие на мерки за подобряване на околната среда
(Брой мерки за подобряване на екологичната ефективност)

Какви екологични мерки могат да бъдат добавени за намаляване на
негативното екологично влияние на дейността Ви?

R.B.5 Признаване и
подобряване на
репутацията

Анализ на отзиви на клиенти и заинтересовани лица
(Брой положителни спрямо отрицателни отзиви)

Има ли сайтът на организацията Ви секция за обратна връзка или други
източници за събиране на обратна връзка/мнения на обучаемите?
Какъв е броят на позитивните спрямо негативните отзиви, получени на
година?
Как организацията Ви се справя с получените негативни отзиви?
(Проверява ли организацията причините, за да разбере проблема, или
само отговаря на негативните отзиви, но не разрешава проблемите?)
Организацията Ви признава ли и възнаграждава ли обучителите, които
получават положителна обратна връзка от обучаемите?

R.B.6 Преоценка на
ценовата стратегия

Оценка дали цените на предоставяните услуги от
доставчиците на ПОО са разумни, приемливи и оправдани,
като се вземе предвид настоящия икономически контекст

Какъв тип доставчик е Вашата организация – нискобюджетен, премиум
или е някъде по средата?
Цените оказват ли влияние на удовлетвореността на обучаемите във
Вашата организация?
Вашата организация прави ли периодична оценка на ценовата си
стратегия? Ако да, на каква база и колко често?

R.B.7 Добри практики
и трансфер на опит

Участие на професионалисти и заинтересовани лица в
програми за обучение и промяна на учебни програми, като се
вземат предвид нуждите и възможностите в дадения регион
Стимулиране на качество за продължаващ европейски
трансфер (Предишни проучвания и анализ на нуждите на
региона, компании и финансови бенефициенти
Проучване на иновативни програми и съдържание с фокус
върху теми и проблеми за разрешаване)

Вашата организация използва ли статистически данни на база
териториален обхват и нужди на заинтересованите лица като отправна
точна за промяна на офертите и програмите за обучение?
Идентифицирали ли сте иновативен подход и съдържание, които
отговарят на сходни проблеми и нужди за трансфер в контекста на
обученията Ви?

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се тук информация.
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5.3 РЕЗУЛТАТИ, КАТЕГОРИЗИРАНИ ПО ГРУПИ ИНДИКАТОРИ

1.

7.
ПРИОБЩАВАНЕ НА
ОБЩОНСТТА И
НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

6.
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.
ЛОЯЛНИ ПРАКТИКИ

4.
ОКОЛНА СРЕДА

3.
ТРУДОВИ ПРАКТИКИ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

2.
ЧОВЕШКИ ПРАВА

Дата

1.
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА

№ на оценката

Ако желаете да анализирате силните и слабите страни на Вашата организация, можете
да направите по-подробна оценка и категоризиране на получените посредством
Инструмента за самооценка резултати по групи индикатори, така както са посочени в
eQvet-us Рамката.
За целта вие трябва да попълните получените точки от отговорите на въпросите от
Инструмента за самооценка самостоятелно в таблицата по-долу. За всяка от седемте
основни теми, залегнали в основата на eQvet-us матрицата, е използван отделен цвят
(виж таблицата по-долу), като точките се описват под номера на съответната категория
индикатори.
Ако начертаете радарна диаграма с тези данни, както е показано на снимката по-долу,
ще видите разпределението на достигнатия брой точки по групи индикатори. Така
представените резултати улесняват избора на необходимите действия за подобряване.

1

2

1. Управление на
организацията

25

7. Приобщаване на
общността и
нейното развитие

20
15

2. Човешки права

10
№ на оценката: 1;
дата: 15.12.2015

5
6. Въпроси,
свързани с
потребителите

5. Лоялни практики

0
3. Трудови практики
и взаимоотношения

№ на оценката: 2;
дата: 10.02.2016

4. Околна среда

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено
възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.
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5.4 ОБРАЗЕЦ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Организация/отдел:
Цели:

Участници (имена):

Времеви период (от – до):
Главен отговорник (име):
Бюджет (обща сума):

No.

Описание на мерките

Действия за подобряване:
Индикатор

Краен срок

Ресурси

Доказателство
за изпълнение

Ефективност

Критерий за
изпълнение

Краткосрочни мерки (период от 3 месеца)

Средносрочни мерки (период от 1 година)

Дългосрочни мерки (период от 3 години)

Ефективност на плана за действие (спрямо целите):
Успешно приключване (дата):

Подпис на отговорния ръководител:

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да
бъде използвана съдържащата се тук информация.
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