Доклад за оценка
на проект SENDI
ОБЩ ДОКЛАД ЗА ПРОЕКТА
В този доклад всички въпроси са подложени на подробен анализ, подкрепен от няколко графики.
Отговори на въпросите дадоха 9 участника в проекта SENDI (N=9).
Отделно от това е направен и анализ на проучванията, проведени сред оценители и оценявани през м.
септември.
След изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на набелязаните цели на проекта,
Agifodent сметна, че е необходимо да включи допълнителни постижения, които не бяха споменати във
формуляра за кандидатстване. Тези допълнителни постижения са нашия нюзлетър, идентификационни
плакети за SENDI-центровете, допълнителни допечатки, които добавиха стойност към проекта и ни
позволиха да отидем отвъд хоризонта на предварителните ни очаквания.
Крайният резултат е много удовлетворяващ, защото всички резултати бяха постигнати, а устойчивостта е
гарантирана чрез установяването на допълнителни SENDI-центрове. В допълнените към това,
партньорството постигна по-висок брой сертификати от планираното, както и по-висок брой
сертифицирани оценители. Нужно е да се отбележи, че постигането на целите стана възможно въпреки
факта, че белгийският ни партньор се оттегли още в началото на проекта.

Въпрос 1 – Резултатите на SENDI

Answered : 9 Skipped : 0

Забележки и обяснения
Успяхме да сертифицираме част от таргет групата, която не може да получи това в системата
на формалното образование. Реакциите на гордите собтсвеници на нови сертификати бяха
чудесни!
Целите са постигнати. Някои комуникационни канали имат нужда от подобрение.
Установяването на правилните комуникационни канали беше трудно в началото на проекта.
След очертаването на професионалните квалификации и спесификацията на таргет групата в
страните-участнички, проектът беше реализиран успешно.
Мисля, че постгнахме целите си така, както беше описано във формуляра за кандидатстване.
Факторите за успех на проекта бяха най-вече опитът на партньорите, имахме период на
напасване по отношение на комуникацията между срещите и следването на срокове.
От отговорите, диаграмата и бележките става ясно, че повечето от партньорите смятат, че целите на
проекта са постигнати в рамките на предвидените срокове, че сме успели да достигнем целевата
аудитория и че факторите за това са били многобройни. Кривата на научаване беше свързана предимно с
комуникацията и със спазването на сроковете.

Въпрос 2 – Процесът SENDI

Answered : 9 Skipped : 0

Забележки и обяснения
Водещият партньор би могъл да поеме по-активна роля.
Повечето неща се развиха по добър начин.
По-голяма ангажираност от страна на мениджмънта на водещия партньор, по-добра
комуникация.
Проектът беше успешен по отношение на целите и на целевата група. Комуникацията вътре в
проекта беше проблематична в началото, основно поради промени в партньорството.
Препоръките ми към следващ проект са свързани с по-силно управление на проекта през
първите месеци и ясно опрделене на ролята и задачите на партньорите.
Мисля, че можехме да планираме някои дейности по-добре, да поработим върху сроковете и
върху по-точната интерпретация на заложеното във формуляра за кандидатстване.
Целият проект протече добре и резултатът е много удовлетворяващ.

По отношение на процесa, свързан с проект SENDI, диаграмата дава ясна картина за общото
положително отношение към него. Това може да бъде свързано с положителните бележки. Покритичните бележки водят до извода, че е можело да бъдат направени подобрения най-вече в ролята и
ангажираността на водещия партньор.

Въпрос 3 – Екипът на проект SENDI

Answered : 9 Skipped : 0

Забележки и обяснения
Сътрудничеството беше ОК, координаторът на проекта би могъл да има по-активна роля,
особено между срещите, както и по време на самите срещи. Всички партньори имат
достатъчен опит в полето на SENDI, на някои им липсваше опит в европейски проекти, но
това беше преодоляно.
Много удовлетворяващо.
Всички респонденти дават положителна оценка за наличието на достатъчна експертиза. Критичните
бележки са свързани с ролята на координатора на проекта и с липпсата на опит в европейски проекти при
някои партньори.

Въпрос 4 – Управлението на проекта SENDI

Answered : 9 Skipped : 0

Забележки и обяснения
Управлението на проекта от страна на водещия партньор не беше на достатъчно добро ниво на
ангажираност.
Срещите по проекта на живо бяха много важни за ефективното сътрудничество.
Беше задоволително, но както вече споменах, можеше да бъде по-интензивно.
Според 8 респонденти проектът е бил управляван добре, 1 респондент дава недостатъчна оценка и смята,
че е имало нужда от по-интензивен ангажимент.

Въпрос 5 – Бъдещето на SENDI

Answered : 9 Skipped : 0

Забележки и обяснения
Устойчивостта на проекта е осигурена от възможността за продължаване на сертифицирането
на хора чрез системата на SENDI.
Информационните събития и установяването на SENDI центрове представляват добра база за
устойчивост на резултатите от проекта.
Да, оптимисти сме по отношение на бъдещето и мислим, че имаме добра база за работа върху
следващи квалификации за учещи със СОП. Мислим за устойчиви бъдещи възможности!

Изглежда всички партньори изразяват положително отношение към бъдещето на SENDI.

Крайна ОБЩА оценка
От отговорите, диаграмите, забележките и обясненията става ясно, че партньорите са като цяло
положителни в общата си оценка за проекта SENDI.
От отговорите, диаграмата и бележките става ясно, че повечето от партньорите смятат, че
целите на проекта са постигнати в рамките на предвидените срокове, че сме успели да достигнем
целевата аудитория и че факторите за това са били многобройни. Кривата на научаване беше
свързана предимно с комуникацията и със спазването на сроковете.
По отношение на процесa, свързан с проект SENDI, диаграмата дава ясна картина за общото
положително отношение към него. Това може да бъде свързано с положителните бележки. Покритичните бележки водят до извода, че е можело да бъдат направени подобрения най-вече в
ролята и ангажираността на водещия партньор.
Всички респонденти дават положителна оценка за наличието на достатъчна експертиза.
Критичните бележки са свързани с ролята на координатора на проекта и с липпсата на опит в
европейски проекти при някои партньори.
Според 8 респонденти проектът е бил управляван добре, 1 респондент дава недостатъчна оценка и
смята, че е имало нужда от по-интензивен ангажимент.
Изглежда всички партньори изразяват положително отношение към бъдещето на SENDI.

Оценката на обучаваните
22 обучавани/оценявани попълниха проучването.

Разпределението по пол на оценяваните: 11 мъже, 11 жени.
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Използване на платформата за електронно обучение на SENDI: 9 респонденти смятат, че тя е много лесна
за използване, 11 – че е лесна, а само 2 – че е трудна.

Комуникация с обучаващия чрез платформата: 7 респонденти намират комуникацията за много лесна, 13
– за лесна, а 2 – за трудна.

Готовността и качеството на отговорите и рекацията на обучаващите чрез платформата: всички 22
респонденти отговарят утвърдително.

Удовлетвореност от насоките и напътствията, които обучаваните са получавали: 21 са доволни, 1 е
недоволен.

Заниманията в платформата, предназначени за обучаваните: 13 ги оценяват като много интересни и
много полезни, 9 ги смятат за интересни и полезни.

Общото впечатление на обучаваните от проекта SENDI: всички 22 респонденти имат положително
впечатление.

По отношение на евентуална препоръка към други хора: 21 потвърждават, че биха препоръчали SENDI, 1
респондент не е дал отговор.

Анкетата показва, че по-голямата част от респондентите са много позитивни по отношение на
платформата SENDI, вкл. материалите за електронно обучение и контакта с оценителите.

Оценката на обучаващите
Анкетата е попълнена от 14 оценители/обучаващи.

Пол на респондентите: 9 мъже, 5 жени.
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Използване на платформата за електронно обучение от оценителите: 9 респонденти дават отговор “много
лесно„, 4 - “лесно”, 1 - “трудно”.

Комуникация с обучаваните чрез платформата: 7 респонденти смятат, че това е било много лесно, 6 –
лесно, 1 – трудно.

Използването на електронната платформа и регистъра на оценявани/обучавани: 7 респонденти го
оценяват като много лесно, 5 – лесно, 1 – трудно, а 1 не е дал отговор.

Използването на сайта за вписване на оценки: 6 респонденти го оценяват като много лесно, 5 като лесно
и 2 като трудно. 1 оценител не е дал отговор.

Работата с критериите за оценяване е преценена като много лесна от 6 оценители, като лесна – от 4
оценители, като трудна – от 3 респонденти. 1 оценител не е дал отговор.

На въпрос дали оценяват критериите като подходящи, 12 оценители отговарят утвърдително, 1 –
отрицателно, 1 е пропуснал да отговори.

По отношение на искането за сертификати към модератор от страна на оценителите, 9 го оценяват като
много лесно, 4 – като лесно. 1 оценител не е дал отговор.

Удовлетвореността от бързината на отговора на модераторите е преценена като достатъчна от 13
респонденти, 1 е избрал да не даде отговор.

Впечатлението от работата със сайта за оценяване е положително за 12 респонденти, 2 оценители са
предпочели да не дадат отговор.

Анкетата показва, че по-голямата част от респондентите са много позитивни по отношение на
платформата SENDI, вкл. материалите за електронно обучение и контакта с обучаваните.

