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1. INTRODUCERE
Seria de practici servește la implementarea și utilizarea cadrului de referință eQvet-us
pentru îmbunătățirea activității organizației dumneavoastră prin abordarea noilor abilități
Eco și a aspectelor legate de economia sustenabilă de mediu.
Acesta se compune din 3 părți:
1. Cadrul de referință pentru dezvoltare durabilă,
2. Instrumentul de autodiagnosticare,
3. Ghidul de implementare.
Cadrul de referință pentru dezvoltare durabilă eQvet-us indică aspectele și problemele care urmează să fie luate în considerare de o organizație EFP (și, eventual, să fie
îmbunătățită în următoarele etape) într-o matrice.
Din această matrice sunt derivate întrebări pentru evaluarea stadiului actual al organizației, cu ajutorul instrumentului de autodiagnosticare. Răspunsurile la întrebări sunt
evaluate în modelul prestabilit. În acest fel, puteți calcula un indicator de calitate ca o
imagine de ansamblu a organizației, iar rezultatele indică ce trebuie îmbunătățit.
Instrumentul de autodiagnosticare este încorporat în ghidul de implementare, care vă
conduce într-un mod sistematic la o serie de măsuri pentru a realiza îmbunătățirea aspectelor importante care au fost detectate cu ajutorul instrumentului de autodiagnosticare. Structura ciclului de pașii din ghidul de implementare ajută la monitorizarea rezultatelor la luarea de noi măsuri în vederea îmbunătățirii continue.

Instrucțiuni pentru evaluarea măsurilor și activităților de îmbunătățire a nivelului eQvet-us al
organizației în raport cu ciclul PDCA.
Matricea indicatorilor ca o structură a conținutului eQvet-us.
Evaluarea întrebărilor derivate din cadrul de referință pentru a formula răspunsurile în baza cărora se pregătesc măsuri.

În paginile următoare se explică modul de utilizare a instrumentelor de punere în aplicare a cadrului de referință eQvet-us.
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2. GHID DE IMPLEMENTARE
Ghidul de implementare descrie este o serie de etape care au o structură ciclică. Instrumentul de autodiagnosticare este încorporat în această structură, care este explicată în
capitolul următor. Cu ghidul puteți:
-

afla starea propriei organizații în sensul eQvet-us,
detecta ce trebuie îmbunătățit,
lua măsuri pentru îmbunătățire,
monitoriza rezultatele și noua stare a organizației în sensul îmbunătățirii continue.

Etapele de implementare

1. Autoevaluare
Acest prim punct este o verificare pentru a afla starea organizației din punct de vedere al
calității în sensul eQvet-us, pentru a obține o imagine de ansamblu și pentru a pregăti
următoarele etape. Se compune din 3 etape:
1.1 Citiți și înțelegeți cadrul de referință.
Pentru punerea în aplicare, este necesar să se cunoască, ce înseamnă eQvet-us. În cadrul de referință veți găsi explicațiile și definițiile de care aveți nevoie pentru a înțelege
sensul eQvet-us, utilizarea instrumentului de autodiagnosticare, luarea și monitorizarea
măsurilor adecvate pentru îmbunătățire.
1.2 Alegeți și răspundeți la întrebările din instrumentul de autodiagnosticare.
Aceste întrebări sunt derivate din indicatorii care alcătuiesc matricea cadrului de referință. Răspunsurile indică situația detaliată a organizației în conformitate cu indicatorii generali considerați de eQvet-us. Pentru reușită este absolut necesar să se dea răspunsuri
oneste și precise (este o autoevaluare, răspunsurile sunt tratate intern).
1.3 Evaluați răspunsurile.
Pentru această etapă sunt necesare instrucțiunile referitoare la utilizarea instrumentului
de autodiagnosticare, care sunt descrise în capitolul 3.
2. Planificarea îmbunătățirii
Al doilea punct constă în deducerea de consecințe din autoevaluare și este format din 4
etape:
2.1 Detectați cele mai importante aspecte și abaterea față de nivelul "excelent".
Pentru această etapă sunt necesare de asemenea, instrucțiunile de la capitolul 3, cum se
folosește instrumentul de auto diagnosticare. În rezultatul obținut veți constata în detaliu
ce trebuie îmbunătățit, prin parcurgerea următoarelor etape.
Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
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2.2 Stabiliți prioritățile și enumerați aspectele / problemele ce pot fi îmbunătățite într-o
perioadă de timp definită.
În această etapă aspectele / problemele detectate în etapa 2.1 care într-adevăr pot fi
îmbunătățite într-o perioadă de timp definită trebuie selectate și puse în ordine.
Criteriile pentru aceasta sunt:
-

Importanța aspectului,
Urgența aspectului (de exemplu, noile condiții stabilite de departamentele de mediu și așa mai departe),
Efortul necesar pentru aplicarea măsurilor - muncă, timp și capacitate (necesitatea ajutoarelor externe),
Cheltuielile.

2.3 Formulați obiectivele calității pentru aceste aspecte / probleme.
În această etapă rezultatele măsurilor de îmbunătățire trebuie să fie anticipate cu exactitate. În acest fel aveți rezultatul exact pe care îl doriți realizat ca o variabilă de comandă.
2.4 Elaborați un plan de măsuri cu conținut, buget, date, termene și responsabilități.
Acum, trebuie formulat un plan detaliat prin care să se realizeze obiectivele prin intermediul unor măsuri.
În anexa veți găsi o foaie de lucru care poate fi folosită ca pagină de titlu pentru documentația referitoare la măsuri. Măsurile pot fi foarte diferite, după cum este indicat în
matricea cadrului de referință, din cauză că aceasta poate fi descrisă doar în general.

3. Realizare
Al treilea punct este de a efectua măsurile planificate în punctul 2 și constă din 2 etape:
3.1 Transpuneți planul de măsuri în practică; precizați etapele planului operațional.
În această etapă implementați planul(rile). Utilizați planul de măsuri din etapa 2.4 ca instrucțiuni.
Poate că nu este posibil să anticipați toți pașii din cadrul măsurilor propuse sau anumite
condiții se vor schimba sau alte dificultăți va avea loc. Din acest motiv, ar trebui să precizați etapele de planul operațional, însă puteți schimba planul, dacă este necesar. Dar
trebuie să vă asigurați că nu este pus în pericol obiectivul(ele) de la etapa 2.3.
3.2 Verificați eficacitatea măsurilor realizate.
După ce ați terminat planul de măsuri trebuie să comparați rezultatele obținute cu obiectivele de calitate din etapa 2.3. Este atinsă în totalitate îmbunătățirea dorită sau numai
parțial? Consemnați rezultatul în foaia de lucru (etapa 2.4).
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4. O nouă autoevaluare
Al patrulea punct este revenirea la etapa 1.2. După aplicarea măsurilor faceți o nouă autoevaluare și acum puteți constata cu exactitate și aveți o vedere de ansamblu a îmbunătățirii prin compararea evaluării noi cu cea veche, care se documentează în mod automat.
Acum ciclul începe din nou, puteți să planificați noi măsuri din listă (etapa 2.2) și în acest
fel îmbunătăți continuu propria organizație.
Dacă ați realizat toate măsurile și ați atins o stare eQvet-us excelentă, efectuați o autoevaluare în fiecare an pentru a monitoriza eficacitatea măsurilor si starea organizației în
general. Condițiile, regulile, legislația, tehnologiile etc. se pot schimba și, prin urmare,
măsurile efective pot deveni învechite. Acest lucru poate fi monitorizate cu ușurință cu
ajutorul instrumentului de auto diagnostic.

3. INSTRUMENTUL DE AUTODIAGNOSTIC
Principiul instrumentului este de a răspunde la întrebări și de a evalua aceste răspunsuri.
Întrebările sunt derivate din cadrul de referință pentru dezvoltare durabilă (capitolul 1).
Instrumentul este componenta principală a etapelor 1.2, 1.3 și 2.1 din ghidul de implementare.
Cum se utilizează instrumentul de autodiagnosticare
Instrumentul este un tabel; capul acestui tabel are următoarea structură:

Întrebare

Răspuns

Relevanță
(da/no)

slab
(0)

Evaluare
satisfăcător
bine
(1)
(2)

excelent
(3)

Tabelul prezintă instrumentul de autoevaluare într-o versiune de bază. Întrebările pot fi
adăugate și eliminate
La început va trebui să decidă dacă întrebarea adresată este relevantă pentru organizație
sau nu. Este posibil, să existe întrebări la care nu se poate răspunde bine fundamentat în
cazul specific al organizației dumneavoastră (de exemplu, în cazul în care organizația
dumneavoastră este un birou și veți fi întrebat despre poluarea apei, solului și a aerului,
organizația dvs. nu are absolut nici o referire la acestea). În acest caz, scrieți pe scurt un
motiv de ce nu are relevanță (puteți răspunde "nu există niciun fel de poluare", de
exemplu) și scrieți "nu" în spațiul coloanei Relevanță. Atunci această întrebare este eliminată pentru evaluarea ulterioară. Evaluarea se realizează doar pentru aspectele relevante.
În același mod puteți alege, opțional, întrebări suplimentare din anexa (B), în scopul de a
adapta instrumentul mai bine la condițiile din organizație.
În al doilea rând completați răspunsul la fiecare întrebare în câmpul de date. Puteți răspunde prin cuvinte-cheie, nu este necesar să formulați un text elaborat. Dar răspunsurile
trebuie să fie cât mai precise, deoarece acestea constituie cheia pentru obiectivele de
îmbunătățire și măsuri. Transferați întrebarea la situația actuală a organizației analizate.
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Ce înseamnă întrebarea la aspectul corespunzător detaliat al organizației dumneavoastră?
Vă rugăm să rețineți, de asemenea, instrucțiunile din ghidul de implementare, etapa 1.2.
În al treilea rând evaluați răspunsurile. Principiul evaluării este de a identifica starea soluției în raport cu răspunsul la întrebare. Nu există nici o soluție până în prezent, sau
există un plan pentru o soluție, sau este o soluție în curs de desfășurare, sau există deja
o soluție eficientă care este monitorizată? În acest caz, folosiți următoarea grilă de evaluare:





Nivelul “slab” (0 Puncte): Itemul este relevant, dar nu a fost avut în vedere până
acum și nu sunt activități,
Nivelul “satisfăcător” (1 Punct): Itemul este relevant, sunt planificate măsuri/activități,
Nivelul “bine” (2 Puncte): Itemul este relevant, realizat de la început, în curs de
desfășurare sau aproape terminat,
Nivelul “excelent” (3 Puncte): Itemul este relevant, o măsură / un proces eficient este implementat și monitorizat.

Scrieți punctele în spațiul coloanelor de evaluare și conectați punctele într-un grafic.

Acum puteți calcula un număr de clasificare (indicator de calitate):
Numărul atins de puncte în procente (suma tuturor punctelor accesibile = 100%) este
indicatorul de calitate și vă indică o privire de ansamblu asupra stării generale eQvet-us
a organizației dumneavoastră.
Exemplu:
Poate ați răspuns la 40 de întrebări, "excelent" (3 puncte) ceea ce ar fi cel mai înalt nivel, atunci
40 x 3 puncte = 120 puncte (cel mai mare scor în acest caz) ≙ 100%.
Dacă atingeți 76 de puncte la evaluare (deoarece nu toate răspunsurile sunt la nivelul
excelent), indicatorul de calitate eQvet-us este 63,3%. Acum puteți evalua acest indicator de calitate prin intermediul următoarei scale pentru calitate:

În exemplul nostru 63,3% este nivelul "bun", pentru aprecierea general.
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În conformitate cu ghidul de implementare aveți acum informațiile și datele necesare
trebuie să stabiliți obiectivele calității și să planificați măsurile de îmbunătățire.
Dacă ajunge la punctul 4 din ghidul de implementare și faceți o nouă autoevaluare, veți
realiza sensul indicatorului de calitate și graficul răspunsurilor evaluate:

Prima evaluare

a doua evaluare

Îmbunătățirea este în mod clar evidențiată și, de asemenea, ușor de documentat. Și
acum puteți planifica noi măsuri din lista de la pasul 2.2 a Ghidului de implementare, iar
ciclul începe din nou.
În anexa veți găsi tabelul complet al instrumentului de autodiagnosticare într-o versiune
de bază și tabelul cu întrebări opționale suplimentare, care pot fi selectate și adăugate la
versiunea de bază a instrumentului de autoevaluare. În acest fel, instrumentul poate fi
adaptat la condițiile speciale ale organizației dumneavoastră.
Pentru o evaluare mai detaliată, puteți utiliza, de asemenea sugestia de diagramă radar,
dacă doriți să clasificați rezultatele în grupe de indicatori. Pentru aceasta găsiți sugestii în
anexa (C).

4. REZUMAT
Următorul rezumat arată combinația dintre instrument de autodiagnosticare, si ghidul de
implementare într-o scurtă prezentare a etapelor care au fost deja explicate în detaliu.
Baza: Ghidul de implementare (capitolul 2)
1. Autoevaluare
1.1 Citiți și înțelegeți cadrul.
→ cadrul de referință pentru dezvoltare durabilă (cf. capitolul 1)
1.2 Alegeți și răspundeți la întrebările din instrumentul de autodiagnosticare.
→ instrument de autodiagnostic (cf. capitol 3 și anexe)

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
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1.3 Evaluați răspunsurile

→ instrument de autodiagnostic (cf. capitol 3 și anexe)

2. Planificarea îmbunătățirii
2.1 Detectați cele mai importante aspecte și abaterea față de nivelul excelent.
→ instrument de autodiagnostic (cf. capitol 3 și anexe)

2.2 Stabiliți prioritățile și enumerați aspectele / problemele ce pot fi îmbunătățite într-o
perioadă de timp definită.
2.3 Formulați obiectivele calității pentru aceste aspecte / probleme.
2.4 4 Elaborați un plan de măsuri cu conținut, buget, date, termene și responsabilități.
→ foaie de lucru pentru planul de măsuri (și anexe)
3. Realizare
3.1 Transpuneți planul de măsuri în practică; precizați etapele planului operațional.
→ foaie de lucru pentru planul de măsuri (și anexe)
3.2 Verificați eficacitatea măsurilor realizate.
→ foaie de lucru pentru planul de măsuri (și anexe)
4. O nouă autoevaluare
→ instrument de autodiagnostic (cf. capitol 3 și anexe)
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5. ANEXE
A) Tabel cu instrumental de auto diagnostic (versiunea de bază)
B) Tabel cu întrebări operaționale (pentru ajustarea versiunii de bază)
C) Rezultate clasificate în grupe de indicatori
D) Formatul planului de acțiuni
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AUTOEVALUARE (Instrumentul de bază)
Organizația: ............................................................................................................................................................................
Autoevaluarea: .......................................................................... evaluator:...........................................................................
(Data)
(nume și semnătură)

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

Întrebare
(Indicator)

Răspuns

Relevanță
(da/nu)

Evaluare
slab

(0)

satisfăcător

(1)

bine

excelent

(2)

(3)

Care sunt strategia și planul de inovare, iar dezvoltarea durabilă și impactul
sunt avute în vedere strategia de investiții a organizației? (P.A.1)
Cum sunt consultate părțile
interesate relevante în cadrul politicii de ofertare a
formării profesionale?
(P.A.1)
Cum sunt luate în considerare particularitățile clienților în special grupurile
dezavantajate atunci când
se elaborează programele
de formare și planurile de
studii? (P.A.2.1)
Oferta de formare profesională conține programe
adresate grupurilor dezavantajate? (P.A.2.2)
Cum sunt identificare riscurile de sănătate și securitate și cum este consultat
personalul în vederea identificării acestor riscuri?
(P.A.3)
Este cunoscut impactul activităților proprii de formare
asupra mediului, cum este
luat în considerare și ce
acțiuni sunt stabilite?
(P.A.4)
Există un cod de conduită
sau orice alt document intern care se adresează
practicilor de etică în afaceri și există în acest cod
sau alte documente interne
reglementări asupra modului în care formatorii trebuie
să procedeze în situațiile în
care se găsesc în conflict
de interese? (P.A.5)
Există un departament/persoană responsabilă care se ocupă de formarea consumatorilor și servicii de consultanță, iar clienții potențiali au la dispoziție
informații clare și complete
despre prețuri, obiective,
termene și condițiile formăAcest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
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Nr.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Întrebare
(Indicator)

Răspuns

Relevanță
(da/nu)

Evaluare
slab

(0)

satisfăcător

(1)

bine

excelent

(2)

(3)

rii? (P.A.6)
Sunt stabilite parteneriate
cu organizații locale (universități și laboratoare de
cercetare) și/sau există implicare în dezvoltarea științifică/educațională cu parteneri din comunitatea locală ca parte a implementării unor proiecte? (P.A.7)
Există necesitatea exprimării unei dimensiuni multiculturale în practicile organizației și este necesar
să se proiecteze cursuri de
formare multiculturale?(P.B.1)
Este planificată adaptarea
conținutului de formare
pentru a-l face accesibil celor mai defavorizați clienți
(dacă da, cum, dacă nu, de
ce)? (P.B.2)
Cum sunt luate în considerare aspectele de sănătate,
securitate și condiții de
muncă în formare și dacă
există vreo referire la informațiile despre mediu?
(P.B.3)
Cum sunt selectate materialele care urmează să fie
utilizate în formare? (P.B.4)
Materialele de învățare utilizează corect referințele
bibliografice? (P.B.5)
Există cursuri pentru persoanele cu nevoi educaționale speciale? (P.B.6)
Este actualizat conținutul
formării în funcție de evoluția locurilor de muncă, evoluțiile tehnice și inovații
precum și nevoile companiilor în termeni de competențe? (P.B.7)
Sunt acordate granturi pentru grupuri / persoane specifice și există mecanisme
de aplicare? (I.A.1)
Este avută în vedere și
planificată o abordare pedagogică specifică? (I.A.2)
Se iau măsuri pentru controlul riscurilor de sănătate
și securitate în muncă /
formare și măsuri de prevenire a bolilor profesionale, a situațiilor de urgență
în caz de accidente și se
utilizează tehnologii și
practici de securitate și
ecologice? (I.A.3)
Există practici de reutilizare
a resurselor și de reciclare
a materialelor utilizate?
Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
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Nr.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Întrebare
(Indicator)

Răspuns

Relevanță
(da/nu)

Evaluare
slab

(0)

satisfăcător

(1)

bine

excelent

(2)

(3)

(I.A.4.1)
Ce fel de măsuri sau mijloace ați configurat pentru
a reduce cantitățile de deșeuri și pentru a organiza
selecția lor? (I.A.4.2)
Există un Cod de conduită
sau alt document intern care să abordeze practici de
comportament etic în organizație? (I.A.5)
Cum sunt selectate materialele de învățare, iar instructorilor le sunt furnizate
informații asupra profilului
cursanților înainte de începerea cursului? (I.A.6)
Companiile sunt implicate
sau încurajate să participe
la implementarea cursurilor
de formare? (I.A.7.1)
Sunt încheiate acorduri cu
organizațiile locale/regionale pentru trasee
de formare bazate pe
muncă? (I.A.7.2)
Cum sunt selectate metodele de evaluare a învățării? (I.B.1)
La începutul ciclului de
formare participanții sunt
informați asupra modului
de examinare?(I.B.2.1)
În caz de eșec, care sunt
posibilitățile de reexaminare ale participanților la formare? (I.B.2.2)
Cursanții cunosc aspectele
esențiale legate de securitatea ocupațională și condițiile adecvate de muncă și
folosesc aceste cunoștințe? (I.B.3)
Are organizația instrumente de evaluare on-line sau
TIC? (I.B.4)
Există o strategie /politică
de formare anti-mită și anticorupție (măsuri și practici
de evaluare a riscurilor)?
(I.B.5)
Cum asigură organizația
dumneavoastră comportamentul nediscriminatoriu și
practicile de personal care
efectuează evaluări?
(I.B.6)
Sunt implicate companii și
asociații profesionale în
evaluarea progresului învățării participanților și a
competențelor dobândite?
(I.B.7)
Care este frecvența de
evaluare a satisfacției și ce
face organizația cu rezultatele colectate? (E.A.1)
Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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Nr.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Întrebare
(Indicator)

Răspuns

Relevanță
(da/nu)

Evaluare
slab

(0)

satisfăcător

(1)

bine

excelent

(2)

(3)

Există un chestionar de
măsurare a satisfacției
pentru participanți referitoare la percepțiile asupra
rezultatelor învățării?
(E.A.2)
Care sunt instrumentele
utilizate pentru măsurarea
satisfacției participanților și
ale personalului cu atribuții
de formare? (E.A.3.1)
Există un chestionar de
măsurare a satisfacției instructorilor? (E.A.3.2)
Există un chestionar de
evaluare a satisfacției cursanților/clienților care are
secțiuni referitoare la percepția asupra măsurării rezultatelor învățării?(E.A.6)
Ce instrument de evaluare
este utilizat pentru evaluarea satisfacției participanților referitoare la colaborarea și implicarea companiilor? (E.A.7)
Sunt prevăzute în cadrul
organizației evaluări ale
eficienței pe termen scurt,
mediu și lung? (E.B.1)
În ce proporție obiectivele
individuale identificate la
începutul și pe parcursul
cursului au fost atinse pentru fiecare participant?
(E.B.2.1)
După formare au existat
îmbunătățiri considerabile
ale capacităților participanților de a dobândi locuri de
muncă? (E.B.2.2)
Cu privire la condițiile de
muncă, există în organizația dumneavoastră dovezi
clare de îmbunătățire cu
impact asupra formării?
(E.B.3)
Cu privire la consumul de
mediu, există în organizația
dumneavoastră dovezi clare de îmbunătățire cu impact asupra formării?
(E.B.4)
Are organizația dumneavoastră relații continue și
de durată cu companii pentru furnizarea de servicii de
formare profesională?
(E.B.5)
Organizația evaluează relația dintre formarea furnizată și performanța la locul
de muncă a cursanților după ce aceștia finalizează
formarea?
Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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Nr.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Întrebare
(Indicator)

Răspuns

Relevanță
(da/nu)

Evaluare
slab

(0)

satisfăcător

(1)

bine

excelent

(2)

(3)

(E.B.6)
Impactul formării este măsurat ca parte a relației
dezvoltată cu companiile și
părțile interesate? (E.B.7)
Există un departament de
inspecție sau control intern? Dacă da, cât de des
este organizația evaluată?(R.A.1)
Cum sunt luate în considerare (formalizate) observațiile și sugestiile participanților și instructorilor?
(R.A.2)
Cum poate fi implicat întregul personal în procesul de
autoevaluare? (R.A.3.1)
Sunt aplicate în cadrul organizației inițiative ale echilibrului de viață? (R.A.3.2)
Cum este urmărit consumul de energie și (dacă este necesar) sunt aplicate
măsuri de reducere/optimizare a consumului? (R.A.4)
Cum sunt comunicate rezultatele autoevaluărilor
către întregul personal?
(R.A.5)
Cum sunt tratate reclamațiile? (R.A.6)
Sunt puse în aplicare inițiative care implică comunitatea? (R.A.7)
Care este potențialul de
dezvoltare al produselor,
serviciilor și proceselor
existente? (R.B.1)
Sunt propuse și aplicate
îmbunătățiri în evaluarea
inspecției de siguranță?
(R.B.3.1)
Ce poate fi îmbunătățit în
facilitățile dumneavoastră,
în scopul de a promova o
formare mai eficientă și
mai confortabilă a participanților la instruire?
(R.B.3.2)
Ce alte măsuri de mediu
pot fi luate pentru a reduce
impactul negativ al activității dumneavoastră asupra
mediului? (R.B.4)
Există pe site-ul organizației secțiune de feedback
sau există alte modalități
de colectare a punctelor de
vedere ale clienților?
(R.B.5)
Sunt efectuate în cadrul
organizației reevaluări ale
strategiei de prețuri? Dacă
Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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Nr.

62

Întrebare
(Indicator)

Răspuns

Relevanță
(da/nu)

Evaluare
slab

(0)

satisfăcător

(1)

bine

excelent

(2)

(3)

da, pe ce bază și cât de
frecvent? (R.B.6)
Sunt folosite instrumente
de diagnosticare a teritoriului și a necesităților clienților și părților interesate ca
punct de plecare în reproiectarea ofertei de formare
și a programelor? (R.B.7)

Punctaj maximal (răspunsuri posibile x 3) =…………… ≙100%

puncte cumulate:…………

Indicatorul de calitate eQvet-us = (puncte cumulate x 100%) : punctaj maximal = ……………%

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar
Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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TABELUL CU ÎNTREBĂRI OPȚIONALE (pentru ajustarea versiunii de bază)
În tabelul de mai jos sunt toate întrebările cadrului de referință pentru dezvoltare durabilă aranjate în sistemul matricei indicatorilor (cf. Capitolul 1).
Multe dintre aceste întrebări, dar nu toate, fac parte din versiunea de bază (în bold) a instrumentului de auto-evaluare, într-un mod unic sau combinat,. Astfel încât veți găsi mai multe întrebări pe care le puteți alege și adăuga la versiunea de bază și să evaluați, în același mod, cu scopul de a adapta mai bine versiunea de bază la condițiile existente în organizația dumneavoastră
TIPUL INDICATORUINDICATORUL
DESCRIERE
ÎNTREBĂRI
LUI & FORMULA
P. Proiectarea formării profesionale | P.A. Planificarea și proiectarea traseului de formare profesională
P.A.1 Procesele decizionale și structuri

Definirea rolurilor cheie în rândul
personalului și scheme utilizate pentru elaborarea proiectelor de formare
profesională (anchete, planul de punere în aplicare a calendarului, planul financiar etc.) care conțin domeniul de aplicare și modul de acoperire.

Care sunt strategia și planul de inovare?

Calitativ & Cantitativ

Care este politica de ofertare a formării profesionale?
Cum sunt consultate părțile interesate relevante în cadrul politicii de ofertare a formării profesionale?
Există un plan financiar de susținere a traseelor de formare profesională?
Câte trasee noi de formare sunt dezvoltate?
Ce planuri / strategii specifice de investiții există?
Care sunt motivele/ obiectivele / strategiile pentru efectuarea de noi investiții?
Sunt dezvoltarea durabilă și impactul aspect considerate în cadrul strategiei de investiții?

P.A.2.1 Accesibilitatea a
programelor și proiectelor
de formare

Programul de formare adaptat profilului grupului țintă.

Cum sunt luate în considerare particularitățile clienților în special cele ale grupurilor dezavantajate atunci când se elaborează programele de formare și planurile de studii?

Calitativ

Este avută în vedere egalitatea de șanse la admiterea în cursurile de formare?

Programe și proiecte de formare
accesibile grupurilor dezavantajate.
P.A.2.2 Programe de
formare adresate grupurilor
dezavantajate

P.A.3 Matricea riscurilor
de sănătate și siguranță

Programe de formare adresate grupurilor vulnerabile / defavorizate.

Oferta de formare profesională conține programe adresate grupurilor dezavantajate?

Cantitativ

Există programe specifice adresate persoanelor tinere care nu studiază și nu sunt angajate?

Nr. de programe de formare adresate grupurilor
vulnerabile
Identificarea riscurilor asociate și a
acțiunilor de atenuare aferente.

Dacă da: câte?
Dacă nu: de ce?
Cum sunt identificare riscurile?

Calitativ & Cantitativ

Este consultat personalul în vederea identificării riscurile de sănătate și securitate?

Nr. riscurilor vs. Nr. de
acțiuni de atenuare

Cum sunt alese măsurile de atenuare??
Este implicat personalul în acțiunile de atenuare?

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.
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INDICATORUL
P.A.4 Planul de impact
asupra mediului

DESCRIERE
Scheme pentru reducerea impactului
asupra mediului ce conțin domeniul de
aplicare și de acoperire.

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

ÎNTREBĂRI
Este cunoscut impactul activităților proprii de formare asupra mediului?

Calitativ

Activitățile de formare poluează atmosfera și/sau solul și/sau apa?
Există gaze cu efect de seră emise în atmosferă?
Cum sunt luate în considerare și ce acțiuni sunt stabilite?
Ce tratament este aplicat deșeurilor?

P.A.5 Practici operaționale corecte

Practicile corecte de funcționare bazate pe factorii de preț, calitate și servicii, precum și formarea profesională
furnizată în interesul celor care o parcurg și care nu implică practici condamnate de lege ca ostile interesului
public.

Cum este stabilit prețul cursului de formare?

Calitativ

Sunt stabilite prețurile având în vedere publicul țintă?
Formatorii sunt consultați atunci când sunt stabilite prețurile?
Care sunt obiectivele financiare? După atingerea lor ce alte obiective aveți?
Aveți o strategie/politică de formare anti-mită și anti-corupție (măsuri și practici de evaluare a riscurilor)?
Există în cadrul organizației un cod de conduită sau orice alt document intern care se adresează practicilor de etică în afaceri?
Există în acest cod sau alte documente interne reglementări asupra modului în care formatorii trebuie să procedeze în situațiile în care se găsesc în conflict de interese?

P.A.6 Practici corecte de
marketing & publicitate

Informații clare și accesibile despre
prețuri, obiective, termenii și condițiile
de formare.

Sunt folosite sondaje pentru evaluarea nevoilor clienților?

Calitativ

Clienții potențiali au la dispoziție informații clare și complete despre prețuri, obiective, termene și condițiile formării?
Există un departament/persoană responsabilă care se ocupă de formarea consumatorilor și
servicii de consultanță?
Practicile de marketing și de publicitate sunt corecte?
Este acordată o atenție special nevoilor de informare ale persoanelor vulnerabile (de exemplu, cei
cu dezabilități fizice sau mentale, inclusiv de vedere sau de auz limitat, handicap de citire)?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL
P.A.7 Acțiuni de angajament în comunitate

DESCRIERE
Implicarea directă a comunității locale în proiectarea furnizării de formare
profesională / programe.

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

ÎNTREBĂRI

Calitativ & Cantitativ

Sunt integrate cerințele specifice regionale / comunitare în programele de formare?

Numărul de întâlniri cu
reprezentanți ai comunității

Sunt transferate noile evoluții de pe alte piețe în cadrul programului regional / local?

Sondajele lansate în comunitate

Sunt stabilite parteneriate cu organizații locale (universități și laboratoare de cercetare)
și/sau există implicare în dezvoltarea științifică/educațională cu parteneri din comunitatea
locală ca parte a implementării unor proiecte?

Activitate sistematică cu
rețele profesionale
Numărul de parteneriate /
proiecte

Sunt promovate în mod regulat întâlniri cu comunitatea / comunitățile pentru schimbul de informații
și definirea obiectivelor?

Se aplică cel mai bun transfer de practici / cunoștințe, astfel încât să contribuie la dezvoltarea pe
termen lung a comunității locale?

Numărul de cele mai bune practici aplicate

P. Proiectarea formării profesionale | P.B. Proiectarea planului de studii
Există necesitatea exprimării unei dimensiuni multiculturale în practicile organizației?

P.B.1 Existența dimensiunii multiculturale

Proiectare de curriculum, luând în
considerare dimensiunea multiculturală.

Calitativ

P.B.2 Conținuturi de formare accesibile și ușor de
înțeles

Conținuturile formării profesionale
sunt adaptate la cerințele clienților în
ceea ce privește limba, vocabularul,
referința culturală, utilizarea de imagini etc.

Calitativ

Este planificată adaptarea conținutului de formare pentru a-l face accesibil celor mai defavorizați clienți ? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce?

Calitativ

Cum sunt luate în considerare aspectele de sănătate, securitate și condiții de muncă în formare?

Are personalul are acces la formare în medii multiculturale?
Este necesar în cadrul organizației să se proiecteze cursuri de formare multiculturale?

Conținutul de formare poate fi accesat de la distanță ( ODL).
Formarea parțial organizată la distanță în locuri de învățare formale sau
informale, cu scopul de a reduce călătoriile și deplasările.
P.B.3 Formatul materialelor de instruire practică

Lista cu criteriile pentru materialele
de instruire și aspectele tehnice.

Cum sunt selectate materialele care urmează să fie utilizate în formare?
Sunt consultate specificațiile dacă există vreo referire la informațiile despre mediu?
P.B.4 Criterii de mediu
pentru selectarea materialelor de formare

Selecția materialelor de formare în
funcție de impactul asupra mediului.

Calitativ

Cum sunt selectate materialele care urmează să fie utilizate în formare?

Listă cu criteriile de mediu

Sunt consultate specificațiile dacă există vreo referire la informațiile despre mediu?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL

DESCRIERE

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

ÎNTREBĂRI

P.B.5 Angajament referitoare la drepturile de proprietate

Informații clare referitoare la elaborarea materialelor de formare și autor.

Ce materiale / servicii de formare sunt produse pe plan intern de către formatori și care sunt cumpărate din exterior și de ce?

P.B.6 Proiectarea planului
de studii pentru persoanele cu nevoi educaționale
speciale

Furnizarea de oportunități de formare
pentru persoanele vulnerabile (de
exemplu, cei cu dezabilități fizice sau
mentale, inclusiv de vedere sau de
auz limitat, handicap de citire).

Calitativ & Cantitativ

Există cursuri pentru persoanele cu nevoi educaționale speciale?

Numărul cursurilor de
formare adresate persoanelor cu nevoi educaționale speciale

Daca da, câte?

P.B.7 Conținutul formării
adaptat la comunitate și
nevoile companiei

Conținutul formării ia în considerare
evoluția locurilor de muncă și noile
competențe necesare.

Calitativ

Este actualizat conținutul formării în funcție de evoluția locurilor de muncă, evoluțiile tehnice și inovații precum și nevoile companiilor în termeni de competențe?

Calitativ

Materialele de învățare utilizează corect referințele bibliografice?

I. Furnizarea formării profesionale I.A Implementarea traseului de formare profesională
I.A.1 Atribuirea granturilor
de formare profesională

I.A.2 Abordări pedagogice
specifice

I.A.3 Existența condițiilor
de sănătate și siguranță

I.A.4.1 Utilizarea materialelor reciclate

Sunt acordate granturi pentru grupuri / persoane specifice?

Acordarea de granturi sau reduceri
financiare pentru persoanele fără
sau cu condiții economice precare
sau cele cu merit recunoscut.
Abordare pedagogică adecvată și
relevantă pentru grupul țintă.
Adaptarea la constrângerile și situațiile participanților, furnizarea unui
loc comun pentru masa de prânz,
adaptarea programului orar de formare, furnizarea de resurse informaționale documentate.
Promovarea învățării informale și
exerciții pentru evitarea dificultăților
școlare.

Calitativ

Condiții ergonomice în facilitățile /
sălile de formare.
Livrare de echipamente individuale
de protecție (EIP) pentru formatori și
cursanți în timpul activităților practice.

Calitativ

Natura resurselor / materialelor refolosite.

Cantitativ

Sunt cunoscute activitățile producătoare de cea mai mare cantitate de deșeuri?

% din materiale reciclate
folosite în timpul formării
vs. toate materialele folosite

Ce materiale reciclate se folosesc la implementarea formării?

Care sunt criteriile pentru acordarea granturilor?
Există mecanisme de aplicare? Criteriile și rezultatele sunt anunțate public?
Cum sunt evaluate specificul și constrângerile grupurilor țintă?

Calitativ

Condițiile pentru punerea în aplicare a formării sunt adaptate clienților? Cum se poate motiva?
Este avută în vedere și planificată o abordare pedagogică specifică?

Sunt luate în considerare condițiile de lucru, spațiile etc.?
Formatorilor / cursanților care desfășoară activități practice le sunt puse la dispoziție echipamente
de protecție?
Se iau măsuri pentru controlul riscurilor de sănătate și securitate în muncă / formare și măsuri de prevenire a bolilor profesionale, a situațiilor de urgență în cazul accidentelor?
Se utilizează tehnologii și practici de securitate și ecologice?

Sunt reciclate materialele utilizate?
Există practici de reutilizare a resurselor in cadrul organizației?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL

DESCRIERE

I.A.4.2 Reciclarea deșeurilor

Informații despre reciclarea deșeurilor
în facilitățile organizației.

I.A.5 Practici etice de comportament

I.A.6 Utilizarea materialelor
stereotipe

I.A.7.1 Parteneriat și crearea de rețele

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Calitativ & Cantitativ
Nr. de locații în care sunt
containere pentru deșeuri

Asigurarea că cele mai înalte standarde legale și morale sunt respectate în
relațiile organizației cu clienții / cursanții. Costul de pierdere a unui client este profitul pe termen scurt, care semnifică desființarea pe termen lung a organizației.

Calitativ

Selecția de materiale care se adresează cerințelor pieței forței de muncă, coeziunii sociale și competitivității economice la nivel național, geografic, sectorial, organizațional și individual. În
plus, aceste materiale vor fi adaptate la
cultura participanților, nivelul de înțelegere etc.

Calitativ

Colaborarea între organizații pentru
furnizarea de formare (perioade de
formare la locul de muncă, îndrumare,
recrutare, acțiuni și evenimente comune, evenimente de comunicare, managerii companiilor desfășoară unele sesiuni de instruire etc.).

Calitativ

ÎNTREBĂRI
Ce fel de măsuri sau mijloace ați configurat pentru a reduce cantitățile de deșeuri și pentru a organiza selecția lor?
Ce se face pentru conștientizarea personalului și a cursanților?
Există un Cod de conduită sau alt document intern care să abordeze practici de comportament etic în organizație?
Există, fie într-un astfel de cod, în ghiduri, alte reglementări sau regulamente interne, prevederi
asupra modului cum trebuie să procedeze formatorii în situațiile în care se găsesc în situații de
conflict de interese?

Cum sunt selectate materialele de învățare?
Materialele selectate sunt recenzate?
Înainte de începerea cursului, instructorilor le sunt furnizate informații asupra profilului
cursanților?

Companiile sunt implicate sau încurajate să participe la implementarea cursurilor de
formare?
Când? În ce moment specific sau etapă?

Implicarea municipalităților și a instituțiilor locale ca locații de experimentare
și sprijin de învățare.
Folosirea facilităților și a patrimoniului
municipalităților ca suport de formare,
cu scopul de a dezvolta acțiuni de formare profesională și realizări concrete.
Asocierea și implicarea întreprinderilor
în toate etapele de formare.

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL

DESCRIERE

I.A.7.2 Stagii în organizații
comunitare

Activități regulate cu rețele profesionale.

TIPUL INDICATORULUI
& FORMULA

ÎNTREBĂRI

Cantitativ

Cum sunt selectate organizațiile pentru formarea la locul de muncă?

Nr. plasamentelor de lucru în
organizații comunitare vs.
Nr. traseelor de formare care
prevăd învățarea bazată pe
muncă

Sunt încheiate acorduri cu organizațiile locale/regionale pentru trasee de formare bazate pe muncă?

Cum sunt selectate metodele de evaluare a învățării?

I. Furnizarea formării profesionale | I.B Evaluarea învățării
I.B.1 Mecanisme de evaluare

Mecanisme de evaluare adaptate la
cultura participanților, nivel de înțelegere, etc.

Calitativ

I.B.2.1 Instrumente de evaluare a rezultatelor învățării

Instrumente clare și echitabile de evaluare a învățării.

Calitativ

La începutul ciclului de formare participanții sunt informați asupra modului de examinare?

Sunt folosite »instrumente standard» de evaluare a formării sau sunt folosite instrumente
specifice în funcție profilul grupului țintă?

Evaluarea învățării trebuie să fie făcută
prin respectarea demnității umane, ținând cont de originea socială, națională, rasială și etnică a indivizilor examinați și păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal.
I.B.2.2 Mecanisme de recuperare a învățării

Existența rutelor alternative pentru evaluarea rezultatelor învățării.

Calitativ

În caz de eșec, care sunt posibilitățile de reexaminare ale participanților la formare?

I.B.3 Criterii de verificare a
procesului de lucru

Rezultatele inspecției și examinării criteriilor de practică în muncă.

Calitativ

Cursanții cunosc aspectele esențiale legate de securitatea ocupațională și condițiile
adecvate de muncă și folosesc aceste cunoștințe?
Cunosc cursanții subiectele relevante de protecție a mediului referitoare la sarcinile lor de lucru și își folosesc cunoștințele?

I.B.4 Instrumente de evaluare prietene cu mediul

Existența instrumentelor de evaluare,
care sunt mai eficiente pentru mediu.

Calitativ

Are organizația instrumente de evaluare on-line sau TIC?

I.B.5 Transparența practicilor și anti-corupție

Schimbul de probe în ceea ce privește
rezultatele învățării participanților la
formare și activităților de evaluare.

Calitativ

Formatorii informează cursanții referitor la regulile și criteriile care urmează să fie utilizate în
evaluarea învățării? Cursanții primesc instrucțiuni de punere în aplicare a sarcinilor de examinare?

Domeniul de aplicare și conținutul instrumentelor juridice utilizate pentru a
aborda corupția variază de la o țară la
alta. Dezvoltarea de bune practici în
acest domeniu include interzicerea
formele active sau pasive de corupție
în procesul de formare.

Cine este responsabil pentru evaluarea rezultatelor învățării ale cursanților / comisii de examinare interne sau externe /?
Există o strategie /politică de formare anti-mită și anti-corupție (măsuri și practici de
evaluare a riscurilor)?
Are organizația dumneavoastră un sistem de control financiar intern puternic și proceduri disciplinare stricte pentru încălcări ale strategiei/politicii de formare anticorupție?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL
I.B.6 Evaluare nediscriminatorie

I.B.7 Implicare și participare
a companiilor și a partenerilor

DESCRIERE

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

Prevenirea părtinirilor cauzate de
atitudinile personale în procesul de
evaluare a cunoștințelor și abilităților pe care evaluații le afișează.

Calitativ

Implicarea companiilor și partenerilor în procesul de evaluare și apreciere.

Calitativ

ÎNTREBĂRI
Organizația dumneavoastră a adoptat proceduri de evaluare non-discriminatorii?
Procedurile de evaluare și materialele organizaţiei sunt selectate astfel încât să nu discrimineze rasial sau cultural?
Cum asigură organizația dumneavoastră comportamentul nediscriminatoriu și practicile de
personal care efectuează evaluări?
Sunt implicate companii și asociații profesionale în evaluarea progresului învățării participanților și a competențelor dobândite?

Organizarea unui "consiliu profesional" de evaluare și acreditare a
competențelor și evaluare a învățării. Participarea companiilor în evaluarea finală a cursului de formare.

E. Evaluarea formării profesionale | E.A. Evaluarea satisfacției
E.A.1 Asignarea mecanismelor de monitorizare

Desemnarea persoanelor responsabile și a periodicității de efectuare
a evaluării satisfacției.

Care este frecvența de evaluare a satisfacției?

Calitativ

Perioada de evaluare este bine definită?
Ce instrumente sunt aplicate?
Ce face organizația cu rezultatele colectate?

E.A.2 Gradul de satisfacție
al cursanților

Măsurarea satisfacției cursanților în
ceea ce privește rezultatele învățării
dobândite.

Există un chestionar de măsurare a satisfacției pentru participanți referitoare la percepțiile
asupra rezultatelor învățării?

Calitativ

Care este procentul de feedback pozitiv comparativ cu cel negativ și neutru?
Cum se utilizează rezultatele?
Care sunt instrumentele utilizate pentru măsurarea satisfacției participanților și ale personalului cu atribuții de formare?

E.A.3.1 Gradul de satisfacție al personalului

Evaluarea satisfacției personalului
în ceea ce privește rezultatele obținute după finalizarea formării.

Calitativ & Cantitativ

E.A.3.2 Gradul de satisfacție al formatorilor

Nivelul de satisfacție în raport cu
condițiile oferite de organizația EFP.

Cantitativ

Există un chestionar de măsurare a satisfacției instructorilor?

Nr. de răspunsuri pozitive
vs. Nr. de chestionare
completate

Cum se utilizează rezultatele?

Chestionare, ateliere de
lucru pe echipe și întâlniri

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL

DESCRIERE

E.A.6 Gradul de satisfacție
al clienților

Evaluarea satisfacției participanților
după încheierea formării, în raport
cu așteptările lor inițiale.

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

ÎNTREBĂRI
Care sunt instrumentele utilizate pentru măsurarea satisfacției participanților și a personalului de
formare?

Calitativ & Cantitativ
Chestionare, interviuri și
discuții deschise cu toți
participanții

Intenționați să măsuraţi dacă abordarea și conținutul implementat au fost relevante și adaptate clienților?
Există un chestionar de evaluare a satisfacției cursanților/clienților care are secțiuni referitoare la percepția asupra măsurării rezultatelor învățării?
Care este procentul de feedback pozitiv comparativ cu cel negativ și neutru?
Cum se utilizează rezultatele?

E.A.7 Gradul de satisfacție
în cadrul întreprinderilor,
partenerilor, părților interesate

Măsura satisfacție în rândul participanților în ceea ce privește implicarea și participarea companiilor (locul
de muncă, cursul de formare condus de manageri sau tehnicieni, forumuri etc.)

Calitativ & Cantitativ
Chestionare, intervi-

Ce instrument de evaluare este utilizat pentru evaluarea satisfacției participanților referitoare
la colaborarea și implicarea companiilor?

uri, discuții libere

Intenționați să măsuraţi relevanța metodelor și a conținutului selectate şi dezvoltate prin intermediul
cursului privind noile competențe necesare și evoluția locurilor de muncă?

Evaluarea abordării pedagogice și a
conținutului efectuate din punct de
vedere al cursanților, formatorilor și
companiilor.

E. Evaluarea formării profesionale | E.B. Evaluarea impactului formării profesionale
E.B.1 Mecanisme de monitorizare a evaluării

Definirea periodicității pentru efectuarea evaluării eficienței.

Cât de des se evaluează eficiența?

Calitativ

Sunt prevăzute în cadrul organizației evaluări ale eficienței pe termen scurt, mediu și lung?
Care sunt instrumentele aplicate?
Ce face organizația cu rezultatele colectate?

E.B.2.1 Procentul de rezultate pozitive identificate

Măsura faptului dacă decizia de luare în considerare a specificului clienților a avut un impact asupra rezultatelor.

Cantitativ

E.B.2.2 Îmbunătățirea accesului la locul de muncă

Măsurarea impactului formării în
ceea ce privește accesul pe piața
muncii.

Calitativ

Lista aspectelor constatate de îmbunătățire a condițiilor de muncă și
de efectuare a muncii și comportamentul formatorilor și cursanților.

Calitativ

E.B.3 Îmbunătățirea condițiilor de muncă

În ce proporție obiectivele individuale identificate la începutul și pe parcursul cursului au fost
atinse pentru fiecare participant?

Nr. specific de programe
vs. Nr. de rezultate pozitive de la sfârșitul programului de formare

După formare au existat îmbunătățiri considerabile ale capacităților participanților de a dobândi locuri de muncă?
În ce proporție obiectivele individuale identificate la începutul și pe parcurs au fost atinse pentru fiecare participant?
Cu privire la condițiile de muncă, există în organizația dumneavoastră dovezi clare de îmbunătățire cu impact asupra formării?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL

DESCRIERE

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

ÎNTREBĂRI

E.B.4 Îmbunătățirea consumului de mediu

Lista aspectelor detectate de îmbunătățire a situației de mediu și consolidarea considerațiilor referitoare
la aspectele de mediu.

Calitativ

Cu privire la consumul de mediu, există în organizația dumneavoastră dovezi clare de îmbunătățire cu impact asupra formării?

E.B.5 Parteneriate de formare pe termen lung

Măsurarea pe termen lung a relațiilor cu organizațiile EFP.

Calitativ & Cantitativ

Are organizația dumneavoastră relații continue și de durată cu companii pentru furnizarea de
servicii de formare profesională?

E.B.6 Impactul formării
asupra performanței cursanților la locurile de muncă

Măsurarea satisfacției cursanților pe
traseul de formare oferit este un instrument util de diagnostic pentru
evaluarea eficacității predării și a
calității.

Calitativ

Nr. contactelor de parteneriat

Dacă da, câte contracte de parteneriat are organizația dumneavoastră încheiate până acum?
Organizația evaluează relația dintre formarea furnizată și performanța la locul de muncă a
cursanților după ce aceștia finalizează formarea?
Performanţele activităţii la locul de muncă ale cursanţilor este sau nu este influenţată de formare şi
în ce măsură?
Îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă a cursanţilor duce la servicii mai bune sau produse către clienţi şi în ce măsură?

Determinarea legăturii dintre formare și impactul acesteia asupra calității performanței la locul de muncă.
E.B.7 Ocuparea forței de
muncă în cadrul comunității

Măsurarea noilor angajări în
comunitate ca urmare direct a
punerii în aplicare a căilor de
formare

Impactul formării este măsurat ca parte a relației dezvoltată cu companiile și părțile interesate?

Cantitativ
Nr. de noi angajări ca
urmare directă a punerii
în aplicare a traseelor de
formare în cadrul comunității

Sunt puse în aplicare măsuri de urmărire după finalizarea formării?
Dacă da, câte oportunități de angajare oferă anual organizaţia dumneavoastră în comunitate ca rezultat direct a traseelor de formare?

R. Îmbunătățire continuă | R.A. Autoevaluare
R.A.1 Instrumente de auto-evaluare

R.A.2
Asigurarea libertății de exprimare

R.A.3.1 Consultarea cu
întregul personalul

Lista existentă a instrumentelor de
auto-evaluare calitative și cantitative.

Calitativ & Cantitativ

Câte produse / servicii noi de instruire au fost utilizate / produse ?

Nr. de instrumente de auto-evaluare

Planul de proiectare al formării necesită actualizare / schimbare?

Înregistrarea feedback-ului colectat
(observații și sugestii ale participanților) pentru îmbunătățirea continuă
a furnizării formării profesionale.

Calitativ

Cum sunt luate în considerare (formalizate) observațiile și sugestiile participanților și instructorilor?

Instrumente pentru colectarea
feedback-ului de evaluare de la întregul personal.

Cantitativ

Cum poate fi implicat întregul personal în procesul de autoevaluare?

Nr. de răspunsuri la sondajele de evaluare a performanței organizației

Cine conduce și monitorizează control și dezvoltarea?

Există un departament de inspecție sau control intern? Dacă da, cât de des este organizația
evaluată?

Cum sunt înregistrate?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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INDICATORUL

DESCRIERE

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

R.A.3.2 Mecanisme ale
echilibrului vieții

Inițiative de promovare a unui
echilibru de viața în întregul personal.

Cantitativ

R.A.4 Mecanisme pentru
monitorizarea consumului
de energie și a deșeurilor

Măsurarea noilor angajări în
comunitate ca urmare direct a
punerii în aplicare a căilor de
formare

Cantitativ

ÎNTREBĂRI
Sunt aplicate în cadrul organizației inițiative ale echilibrului de viață?

Nr. de instrumente de
susținere a echilibrului de
viață (de exemplu, posibilitatea de punere în aplicare a programelor flexibile etc.)
Cum este urmărit consumul de energie și (dacă este necesar) sunt aplicate măsuri de reducere/optimizare a consumului?

Rezultate ale consumului
de energie și apă

Este cunoscut impactul deşeurilor asupra mediului?
Care sunt efectele propriilor activități asupra solului și subsolului (în mod deosebit în combinație cu
apa din subsol)?
Există preocupare în organizaţie cu privire la impactul de mediu asupra apei sau aceste efecte sunt
luate în considerare? Dacă da, cum?

R.A.5 Feedback al personalului furnizor de EFP

Comunicarea rezultatelor evaluării
către toți angajații garantează responsabilitatea, transparența și onestitatea în organizație ceea ce constituie un factor cheie pentru realizarea practicilor instituționale corecte.

Calitativ

Cum sunt comunicate rezultatele autoevaluărilor către întregul personal?

R.A.6 Gestionarea reclamațiilor

Mecanisme / instrumente pentru
identificarea și rezolvarea plângerilor.

Cantitativ

Cum sunt tratate reclamațiile?

Nr. de reclamații vs. Nr.
de trasee de formare puse în aplicare

Există proceduri clare prin care clienții pot depune plângeri împotriva acțiunilor organizației dumneavoastră?
Câte reclamaţii au fost formulate împotriva organizaţiei anul trecut?
Câte reclamaţii au fost admise ca întemeiate?

R.A.7 Inițiative împreună
cu comunitatea

Măsurarea numărului de inițiative
luate cu angajamentul comunității.

Sunt puse în aplicare inițiative care implică comunitatea? Dacă da, câte sunt puse în aplicare
anual?

Cantitativ
Nr. de inițiative

Sunt evaluate inițiativele existente referitoare la comunitatea și sunt identifice modalități de a îmbunătățire a lor?
Cum sunt identificate și măsurate schimbările sau evoluțiile referitoare la prestația cursanților la locurile de muncă în raport cu cerințele și așteptările companiilor?

R. Îmbunătățire continuă | R.B. Inovarea traseului de formare profesională
R.B.1 Modificări aduse
traseelor de formare profesională

Modificările au fost efectuate pe baza comentariilor personalului, formatorilor, clienților și părților interesate.

Care este potențialul de dezvoltare al produselor, serviciilor și proceselor existente?

Cantitativ
Nr. de modificări introduse în traseele de formare
existente
Nr. de trasee de formare
anulate
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INDICATORUL

DESCRIERE

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

ÎNTREBĂRI

R.B.3.1 Modificările proceselor de lucru referitoare la
condițiile de sănătate și siguranță

Protocol de control de securitate la
locul de muncă.

Calitativ

Sunt propuse și aplicate îmbunătățiri în evaluarea inspecției de siguranță?

R.B.3.2 Modificări logistice

Modificări bazate pe comentariile
personalului, formatorilor și clienților
referitoare la condițiile oferite de facilități.

Cantitativ

Ce poate fi îmbunătățit în facilitățile dumneavoastră, în scopul de a promova o formare mai
eficientă și mai confortabilă a participanților la instruire?

Existența măsurilor de îmbunătățire
a mediului.

Cantitativ

Analiza comentariilor clienților și
părților interesate .

Calitativ & Cantitativ

R.B.4 Măsuri de mediu

R.B.5 Consolidarea recunoașterii și a reputației

Nr. de modificări implementate în spațiile fizice
alocate formării

Ce alte măsuri de mediu pot fi luate pentru a reduce impactul negativ al activității dumneavoastră asupra mediului?

Nr. măsurilor de îmbunătățire a eficienței de mediu

Există pe site-ul organizației secțiune de feedback sau există alte modalități de colectare a
punctelor de vedere ale clienților?

Nr. comentariilor pozitive
vs. Nr. comentariilor negative ale clienților

Care este numărul comentariilor pozitive comparativ cu cel al comentariilor negative primite pe an?
Cum tratează organizația dumneavoastră comentariile negative? (Organizația soluționează problemele semnalate sau doar răspunde la comentariile negative, dar nu rezolva problemele?)
Organizația dumneavoastră apreciază și recompensează formatorii care au primit feedback pozitiv
de la un cursanți?

R.B.6 Re-evaluarea strategiei de preț

R.B.7 Bune practici și
transferul de experiențe

Evaluări ale costului de vânzare dacă acesta este rezonabil, acceptabil
sau justificabil, având în vedere
contextul economic actual.

Calitativ

Implicarea profesioniștilor și a părților interesate în programele de formare și reproiectarea planului de
studii, ținând cont de nevoile și
oportunitățile din teritoriul.

Calitativ

Promovarea excelenței pentru continuarea transferului european.

Cercetarea de programe
și conținuturi inovatoare
axate pe aceleași tematici și probleme de rezolvat

Ce fel de furnizor este organizația dumneavoastră? Este un furnizor cu prețuri scăzute? Este un furnizor cu prețuri ridicate? Se situează undeva la mijloc?
Satisfacția clienților este afectată de prețuri în organizația dumneavoastră?
Sunt efectuate în cadrul organizației reevaluări ale strategiei de prețuri? Dacă da, pe ce bază
și cât de frecvent?
Sunt folosite instrumente de diagnosticare a teritoriului și a necesităților clienților și părților
interesate ca punct de plecare în reproiectarea ofertei de formare și a programelor?

Studii și analize anterioare ale nevoilor din teritoriu, ale companiilor și ale
beneficiarilor finali

Ați identificat abordări și conținuturi inovative care răspund acelorași nevoi și probleme de rezolvat,
și care ar putea fi transferate la contextul organizațional în furnizarea de formare?

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.

27

Rezultate clasificate în grupe de indicatori
Dacă ați calculat indicatorul de calitate eQvet-us aveți o privire de ansamblu exprimată pe o
scală procentuală cu privire la starea organizației. Dacă doriți să cunoașteți punctele forte și
punctele slabe ale organizației, atunci puteți efectua o evaluare mai detaliată și puteți clasifica
rezultatele evaluării obținute cu ajutorul instrumentului de autodiagnosticare, în grupele
indicatoare ale cadrului de referință.
Pentru aceasta va trebui să completați în tabelul de mai jos rezultatele obținute din întrebările
instrumentului de auto diagnosticare. Pentru clasificare folosiți codul de culori a liniilor din tabel
(pe care îl puteți urmări, de asemenea, cu ajutorul numerelor indicatoare).

7.
Implicarea în comunitate și dezvoltare

6.
Aspecte legate de
consumatori

5.
Practici de operare corecte

4.
Mediu

3.
Practicile de muncă

2.
Drepturile omului

Data

1.
Guvernarea organizațională

No evaluării

Dacă ridicați o diagramă radar cu aceste date, așa cum se indică în figura de mai jos veți vedea
distribuția rezultatelor pe grupele indicatoare. Această reprezentare poate să vă ajute să
decideți care sunt acțiunile de îmbunătățire necesare.

1
2

7. Implicarea în
comunitate

6. Aspecte
legate de
consumatori
5. Practici de
operare
corecte

1.Guvernarea
organizațională
30
25
20
15
10
5
0

2. Drepturile
omului
Prima evaluare 15.12.2015
3. Practicile
de muncă

A doua evaluare 10.02.2016

4. Mediu
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Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.
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PLAN DE ACȚIUNI
Organizația/Departamentul:
Obiective generale:

Participanți (nume):

Perioada de timp (de la – la):
Responsabil principal (nume):
Buget (valoare totală):

Actiuni de îmbunătățire:
No.

Descrierea acțiunii

Indicator

Termen limită

Resurse

Dovada

Eficacitate

Semnătura
efectuare

Măsuri pe termen scurt (in trei luni)

Măsuri pe termen mediu (într-un an)

Măsuri pe termen lung (în trei ani)

Eficacitatea planului de acțiuni (comparat cu obiectivele):
Planul de acțiuni finalizat cu succes (data):

Semnătura responsabilului:
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