Závěrečná sumativní hodnotící zpráva – shrnutí

Projekt BOOST byl vytvořen partnery s odbornými znalostmi v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy a vývoje e-learningu a jeho poskytování. Při vývoji projektu sdíleli partneři projektu
doplňkové schopnosti svých organizací a své zkušenosti získané v řadě nadnárodních projektů. To
vytvářelo synergii, ve které partneři společně efektivně pracovali a mohli si vzájemně předávat své
znalosti.

Splněny a doloženy byly následující hlavní klíčové výsledky a výstupy:
•

IOSM - inovační podpůrná operační metodologie pro práci s malými podniky a mikropodniky
(výsledek č. 8)

•

Zpráva z uskutečněných konzultací (Výsledek č. 5)

•

Technický prototyp/platforma – finální technický produkt (Výsledek č. 6)

•

Uživatelský manuál pro technický prototyp (Výsledek č. 7)

•

Komplexní zpráva z pilotování – všeobecné shrnutí (Výsledek č. 10)

•

Případové studie ukazující dopad integrovaných nástrojů a metodologie na malé podniky a
mikropodniky, které se účastnily pilotování (Výsledek č. 11)

Hlavní poznatky získané v pilotním procesu s podniky a jejich zaměstnanci:
Finální technický prototyp byl ohodnocen jako „velmi užitečný“, podpora poskytnutá pro porozumění
a využití metodologie a nástrojů BOOST byla vnímána jako „dobrá až vynikající“, dopad na čas
zaměstnanců ve firmách byl ohodnocen jako „časově náročný, ale stojící za to“ nebo „s malým vlivem
na čas zaměstnanců“. Pokud jde o snadnost použití, uživatelskou přívětivost a grafickou prezentaci
bylo hodnocení převážně „dobrá“ nebo „přiměřená“. Přesné údaje ukazují:
Co se týče procesu propojení vzdělávání a firemních cílů byl projekt BOOST ohodnocen jako "velmi
užitečný" Tento pohled mělo 69 % firem.
Užitečnost projektu BOOST pro zvyšování personálních dovedností a cílů byla potvrzena 72 %
zaměstnanců.

Podpora, kterou zaměstnanci během pilotního tréninku obdrželi, byla většinou zaměstnanců
ohodnocena jako “dobrá”.
U 59 % zaměstnanců se pilotní trénink konal během pracovní doby.
Doba vyhrazená pro trénink byla hodnocena jako „optimální“, nebo jako "trvalo to nějaký čas, ale
stálo to za to" (38 % a 47 %).
Pokud jde o snadnost použití, přívětivost rozhraní a grafickou prezentaci byl on-line nástroj BOOST
hodnocen většinou jako „dobrý“ nebo „přiměřený“.
Přínos ke zvýšení dovedností v souladu s obchodními cíli firmy byl v pilotním tréninku hodnocen
zaměstnanci jako docela užitečný (71%) a velmi užitečný (16%).
V pilotním tréninku bylo zjištěno, že 53 % firem by možná i nadále používalo metodiku a on-line
nástroje BOOST pro splnění svých podnikatelských cílů a 27 % firem má v plánu s jistotou pokračovat
v jejich využívání.
Dopad projektu BOOST ve vztahu k cílovým skupinám a sektorům je doložen následovně:
Míra zapojení, tj. počet mikrofirem, které byly kontaktovány oproti počtu mikrofirem, které se
skutečně účastnily tréninku během pilotního procesu v jednotlivých zemích a míra dokončení, tj.
počet účastníků tréninku zaregistrovaných do softwarové platformy oproti počtu účastníků, kteří
dokončili piloting, ukazují dopad BOOSTu ve vztahu k cílovým skupinám a sektorům.

Země
Statistika (%)
Německo

Spojené Království
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Míra zapojení

10 %

48 %

1%

15 %

11 %

Míra dokončení

46 %

79 %

100 %

100 %

100 %

Výsledek projektu BOOST naznačuje, že práce, která byla v průběhu projektu dokončena, může být
být přijata Evropskou komisí. Tato skutečnost může vést ke změnám v myšlení a praxi, zejména v
oblasti metodologických přístupů odborného vzdělávání a přípravy v malých podnicích a
mikropodnicích a souvisejího softwaru a nástrojů.
Plný dopad projektu BOOST na malé a střední podniky, mikropodniky, poskytovatele odborného
vzdělávání a přípravy a další cílové skupiny může být v mnoha ohledech vyhodnocen v závislosti na
budoucím přechodu z prototypu na obecně dostupný nástroj za předpokladu, že partneři mohou
získat další zdroje.
Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené a doložené výsledky, není pochyby o tom, že projekt
BOOST splnil své hlavní cíle a úkoly při vytváření přístupu ke zvyšování účasti malých podniků a
mikropodniků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy napříč hranicemi a kulturním prostředím.

