Описание на методиката EMOLL – Септември 2011

ОПИСАНИЕ
НА МЕТОДИКАТА EMOLL

1/29

Описание на методиката EMOLL – Септември 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Стр. 3

1-

Състояние на практиките и моделите за оценяване на квалификационния процесвъв
фирмите в Европа
стр. 5

1.1

Оценяване на удовлетвореността

p. 5

1.2

Оценяване на наученото по време на обучението

p. 7

1.3

Оценяване на мобилизирането на уменията на работното място

p. 8

1.4

Кратко представяне и критичен анализ на референтния модел на Киркпатрик

p. 9

2–

Методът на балансирните показатели

p. 11

2.1

Основни принципи на метода на балансираните показатели

p. 11

2.2

Разработване на стратегическа карта

p. 12

2.3

Оценяване на ефективността на стратегията

p. 14

3–

Новата EMOLL методика за оценяване на квалификационния процес

p. 16

3.1

Методика, целяща динамичния баланс между IEC, EEC и PUT

p. 17

3.2

Мобилизиране на участниците и препоръки за оценяване в сътрудничество

p. 21

3.3

Нива, размери и ниструменти за оценяване на квалификационния процес по
метода EMOLL

p. 22

3.4

Основна таблица на индикаторите за оценяване по метода EMОLL

p. 23

4-

Библиография

p. 28

2/29

Описание на методиката EMOLL – Септември 2011

ВЪВЕДЕНИЕ
В общество, в което знанието е приоритет, е необходимо да се предостави специално място на
управлението на уменията, необходими на фирмите за поддържане на достойно място в
конкурентната среда. В този контекст ученето през целия живот се явява сериозна
икономическа предпоставка за конкурентоспособност.
Не бива да разглеждаме ученето само от гледна точка на формалните процеси, състоящи се от
формално провеждани сесии. Процесът на придобиване, трансфер и прилагане в практиката
на уменията трябва да се разглежда от позицията на тяхното многообразие, вклюващо също
така и неформалните умения, придобити по време на професионалната актвност през целия
живот. Такава перспектива налага да се вземат предвид организационните характеристики,
които съдействат за тяхното развитие.
Оценяването като функция се прилага за управление на прилагането на уменията, но все още
остава недостатъчно силна страна в обучението през целия живот на служителите на фирмите.
Не съществуват достатъчно данни за това, а и прецизността на измерването е недостатъчна.
Днес се оценява, че само около 20 % от програмите за квалификация имат измерим и траен
ефект (MEDEF, 2011).
Компаниите

обсъждат инвестициите си в обучение от позициите на използвани часове за

участие в квалификационни дейности, видове квалификация, бюджет, изразходван за обучение
(във Франция е задължително фирмите с повече от 50 служители да информират
работническите синдикати за тези характеристики на проведеното обучение). Разбира се,
много малко от тях са в състояние да преценят правилно действителното въздействие

на

проведеното обучение.Те имат задължението да инвестират в обучението на своите
служители, но все повече се засилва необходимостта да се актуализират уменията на
служителите на фирмата.
Отсъствието на обща рамка на задълженията между участниците в квалификационните
дейности във фирмите, прилагането на стректни методики, както и липсата на достатъчно
време също са сериозен проблем. Всички тези проблеми, взети заедно, показват, че е трудно
да се измери ефективността и ефекасността на фондовете, изразходвани за оучение на
служителите на фирмата. Затова подобряването на информацията и на оценяването на
проведените квалификационни дейности се оказва приоритет, който трябва да бъде разработен
с цел да се оптимизира ефекта от обучението на служителите на фирмата.
Оценяването ще бъде уместно само в случай, че е полезно и необходимо, което означава да е
насчено към изпълнението на определени специфични цели:
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Да се подобри ефективността на обучението (настоящата и бъдещата),



Да отговаря на потребностите на служителите, както и на потребностите на фирмата,



Да отговаря на законовите и нормативни изисквания.



Да оправдава бюджета за квалификация, както и да утвърждава сериозността на
квалификационната дейност във фирмата,



Да показва влиянието на квалификацията върху резултатите на фирмата,



Да оптимизира и сертифицира квалификационния процес (съблюдавайки изискванията
за качество),



Да осигури включването на мениджърите в обучението на техните колеги,



Да сертифицира знанията и уменията, придобити от обучаваните по време на
обучението

Методиката за оценяване EMOLL има за цел да преодолее тези недостатъци като предложи
глобален и обобщен подход със система от индикатори, както и рамката, която трябва да бъде
адаптирана към специфичната среда на всяка фирма или организация чрез посредничеството
на процеса на интегрирани указания.
Тази методика е базирана върху Системата от Балансирани Показатели (Balanced Scorecard BSC), разработена от Каплан и Нортън през 1990 г., която се явява стратегически инструмент за
управление, насочен към формализиране и комуникиране на стратегията на фирмата и
измерване на финансовите и нефинансовите резултати.
Наръчникът на Методиката EMOLL е разделен на тричасти:


Първата част представя критически преглед на практиките и методите за оценяване на
квалификационния процес във фирмите в Европа;



Втората част обяснява методът на балансираните показатели BSC и ппредимствата му
като се дават примери за използването му

на управленско ниво в различни

организации


Третата част дефинира методиката EMOLL като такава.
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1 – СЪСТОЯНИЕТО НА ПРАКТИКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМИТЕ В ЕВРОПА
Походите и инструментите, използвани за оценяване на квалификационните дейности във
фирмите са много разнообразни. Това многообразие произтича от разликите, които
съществуват във фирмите поотношение на тяхната активност, размер, организация на работа и
управленска култура. То е резултат също така на липсата на консенсус по отноиение на това
какво представлява един стабилен и ефективен процес на оценяване.
Това многообразие може, разбира се, да бъде организирано около три основни принципа за
ориентация:
-

оценяване на удовлетвореността от участие в обучението;

-

оценяване на това, което е научено по време на обучението и накрая

-

оценяване на мобилизирането на придобитите умения на работното място.

Неависимо каква ориентация или ориентации са възприети, резултатите от обучението трябва
да бъдат свързани с анализ на потребностите – необходима предпоставка за всяка
квалификационна програма и средство за дефиниране на педагогическите цели.
Тези три ориентации ще бъдат детайлно обяснени една по една. След това моделът на
Киркпатрик ще бъде анализиран и критикуван, тъй като той не взема предвид в достатъчна
степен условията за работа във фирмата.

1.1 ОЦЕНЯВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Удовлетвореността от услугите, предоставени от обучаващата органицация в края или след
приключване на обучението, се посреща положително от обучаваните. Този начин на
оценяване се практикува от всички фирми принципно по два начина:


неформално оценяване,



формално оценяване.

1.1.1 Неформалното оценяване
Този метод за оценяване рядко се изследва, въпреки че е широко прилаган. Това несъмнено се
дължи на факта, че се базира върху твърде ясни критерии и предизвиква подсъзнателни
процеси, които трудно могат да бъдат разбрани. Това въздействие, разбира се, е важно за
репутацията, но е особено полезно по отношение на бъдещи решения, свързани с обучението
на персонала на фирмата.
1.1.2 Формално оценяване
Много фирми процедират като анализират въпросници, попънени от обучаваните в крайа или
скоро след завършване на обучението.Въпросите са свързани преди всичко със съдържанието
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на обучението, какво е научено, какво е качеството на работа на преподавателя и много порядко какво от наученото ще бъде приложено в практиката.
Обикновено мнението на анкетираните е под формата на предварително зададени твърдения, с
които обучааният трябва да съгласува своето ниво на съгласие (т.е.: 1 = напълно не съм
съгласен, 2 = не съм съгласен, 3 = съгласен съм, 4 = напълно съм съгласен).
Тези въпросници обикновено се попълват в края на обучението, но могат да бъдат попълнени и
известно време след обучението, когато обучаваните се завръщат обратно на работните си
места. Предимство на второто решение е, че се ограничава влиянието на преподавателя, което
той може да окаже при даване на отговорите,както и да се даде времена участниците да
размишляват върху резултатите от обучението.
До неотдавна тези въпросници бяха разпространявани на хартия, но напоследък са разработени
електронни версии, които дават възможност отговорите да се съберат и обработят по
електронен път. В действителност не е достатъчно само да се съберат и обработят хартиените
въпросници, защото резултатите могат да бъдат третирани по много несигурен начин. Все още
остава отворен въпросът не само за обработката и използването на резултатите, но и форматът
на въпросниците.
Само малка част от фирмите обработват данните с цел следващ анализ. Явно е, че развитието
на инструменти с помощта на информационните и комуникационни технологии представлява
важно предимство, което може да се види по-долу в примера за интегрирано оценяване в
процеса за сертифициране по ISO.
1.1.3 Пример за този вид оценяване, базирано върху реакцията на обучаваните
Това оценяване се изпълнява с помощта на въпросник, който обучаваният трябва да изпрати на
обучаващата организация в края на обучението. Осъществен е колективен или индивидуален
синтез на резултатите. Това е една много интересна алтернатива на „оценяването намясто”. От
една страна се изпълнява след приключванена обучението и порадитова не е под „контрола”
на преподавателя, от друга страна, към обучавания се задават въпроси не само за това как е
било организирано обучението и какви са ползите от него; той също така трябва да оцени и
какви са придобивките за него самия и за фирмата. Статистиката е създадена на основание на
на получените отговори.
Преподавате

Компетентен

Адаптивен

Отговаря напотребностите ина въпросите

Слуша активноy

Изказва се ясно
Какво беше научено

Получих нове знания и интструменти

Оценяване на скоростта на подобряване на
знанията от 0 до 100 %

Съдържание

Ясни цели

Адаптирано към потребностите

Организирано е логически

Примерите и казусите са полезни

Предложените документи са полезни
Влияние върху работата

В състояние съм да приложа това, което
научих

Пропорцията на работното време,
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Оперативни резултати

Квалификацията ще подобри работата ми

Повишаване на производителността от 0 до
100 %

Част произтичаща от квалификацията от 0
до 100 %

Квалификацията ще има значителен ефект
върху повишаване на качеството,
производителността и удовлетвореността
на служителите и удовлетвореността на
клиентите

Намаляване на цената

засегнато от това, което е научено от 0 до
100 %
Употребата на наученото ще има
«критичен» ефект върху работата ви; от 0
до 100 % критични

Възвръщаеостта на инвестициите

Обучението беше значителна инвестиция
за моята кариера

Обучението беше значителна инвестиция
за моя работодател

Кое беше най-полезно за вас в това
обучение?

Как можем да направим обучението още
по-подходящо за вашатаработа?

1.1.4 Пример за интегрирано оценяване в един сертифициран по ISO процес за качеството
Това оценяване се провежда по интернет, което му дава определени предимства:


Бърз достъп до въпросника, независимо къде по света се намирате и лесно управление
на обработката им, бързи модификации, защото се изпълняват върху сървъра;



От всеки компютър, свързан онлайн, е възможно, в зависимост от правата за достъп, да
се попълнят отговорите на въпросника или да се консултират резултатите по всяко
време;



Резултатите се съхраняват в база данни, обработката и съхраняването на данните боже
да бъде автоматизирано няма проблеми със събирането на данните, преглеждането,
съхраняването и сравняването им;



Публикува се месечна таблица с резултатите, което ви помага да визуализирате кои са
най-добрите програми за месеца. Също така системата внимава за бързо откриване на
проблеми. Веднага се изпраща предупреждение (като се изпраща е-мейл на
ръководителя на квалификацията) при случаите напо-ниски резултати или резултати,
равни на определено ниво на изисквания.

Предимствата тук са гъвкавостта, скоростта и ефективността на процеса за оценяване;
индикаторите за работата й и сигналите за тревога, което я прави един добър инструмент за
управление на системата заквалификация във фирмата.
Неудобствата на системата са: както и при предишния случай въпроси се задават само към
участниците в обучението, веднага след обучението. Оценява се преди всичко процесът на
квалификация (съдържанието, преподавателят, организацията, удовлетвореността) и твърде
малко се оценява какво е научено (само един въпрос); веднага след проведеното обучение е
твърде рано да се оценяват ползте по отношение на придобити умения, които могат да бъдат
мобилизирани наработното място.
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1.2 ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Фирмите изпитват все по-силна необходимост да измерват ефективността на процеса на
обучение, оценяване на това, което е научено повреме на обучението е основна тема. Във
Франция, например, която е една силно централизирана държава, тази загриженост се
материализира в законодателство (Закон

2009-1437 от 24-ти ноември 2009 относно

ориентацията на професионалното учене за цял живот)..
Той постановява, че всеки работник има законното право на доброволна основа и взависимост
от своя статус, да получи квалификация, целта на която е да му поогне да бъде повишен поне
на едно ниво, посредством участие в обучение, което му дава правото да се сертифицира по
професионалната си квалификация.Това право все още не се уважава много.
В действителност, на фирмено ниво съществуват две нива на квалификация: квалификация,
която води до диплома и друга квалификация. Обученията, които водят до диплома, са наймалко срещани, тъй като, по традиция, дипломите се раздават от публичните институции, като
например университетите. Разбира се, съществуват и някои специализирани институции, които
могат да предоставят квалификации, дипломи и сертификати. Това определено са случаите на
техническото обучение, особено това, свързано със безопасност на труда. При това положение
много фирми системно оценяват какво са научили техните служители в края на обучението.
Резултатите след това се сравняват с онези, получени от оценяването преди обучението, като
се използват подобни тестове и се търсят разликите в знанията и уменията.
1.3 ОЦЕНЯВАНЕ НА МОБИЛИЗИРАНЕТО НА УМЕНИЯТА НА РАБОТНОТО ЯСТО
Уменията се оценяват, като се вземат предвид два основни фактора: от една страна
формалното учене, постигнато от отделния участник и как то се пренася на работното му място
и, от друга страна, неформалноте знания, които същият участник в обучението извлича от своя
професионален и житейски опит.
1.3.1 Оценяване на трансфера на наученото
По-голяматга част от фирмите не оценяват в действителност трансфера на това, което е
научено, как придобитите умения се използват ефективно на работното място. Ние се
забелязали, че въпреки че на обучаваните се задава този въпрос, това се прави по-скоро
веднага след обучението, а не след като се върнат на работа.
Това епричината този вид оценяване да не се включва тук. За да се оцени трансферът
нанаученото трябва дасе отговори поне на две условия.
Първото е, че оценяването трбва да се провежда няколко седмици след като е проведено
обучението, ако не и след няколко месеца. Колкото по-дълго се чака, толкова по-голяма
възможност съществува получената квалификация да потъне между други фактори (помощта
на колега, който ще ни поогне да разберем по-добре софтуера, на който сме били обучавани,
нови и по-ясни указания, които биха ни позволили да доразвием знанията, придобити по време
на обучението).
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Понякога едно кратко забавяне е полезно за оценяването, например при обучение за работа с
нови съоръжения, закупени от компанията, за произвеждане на нов продукт.
Или обратното, по-дълг забавяния: обучение на мениджъри за провеждане на годишните
интервюта за оценяане, които, по дефиниця, се провеждат веднъж годишно. « Имаха ли
служителите достатъчно време да приложат полученото по време на обучението? Как да се
провери развитието наспособностите, ако те не са ималивъзможността да ги използват?»
Второто условие е това, че обучаваният не трябва да бъде единственият, който дава своята
гледна точка за обучението, но и неговият висшестоящ ръководител също си давамнението за
резултатите от обучението и това трябва да се базира върху реални индикатори и факти. И
накрая, важно е да не се губи поглед върху факта, че няколко фактора са значими при
обсъждане напрофесионалната практика. Ето защо трябва да се подходи с внимание, когато се
правят изводи и се вземат предвид фактори, свързани със самата организация.
Използваните инструменти за такова оценяване обикновено са въпросници. Но често се правят
и интервюта след завършване наоучението. Възможно е също така да се използват наблюдения
по точно определени теми за анализ на професионалната активност на обучаваните илиза
анализ на проявите на наученото в ежедневната професионална дейност. Но оценяване,
базирано върху анализ на професионалната активност е относително рядко, като се имат
предвид разходите на наемане на експерти за осъществяване на такъв анализ.
Едно реалистично решение между чиста субективност, наполовина проявена субективност и
дълбок анализ на работата би се проявил в прилагане наинструменти, достъпни за самите
действащи лица, т.е. обучаваните и техните ръководители. В този случай, в който са обхванати
и обучаваните, и техните колеги и ръководители, методът е известен като 360 градусов подход
а измерване на умения.
1.3.2 Сертифициране на умения, постигнати чрез натрупване на професионален опит
Ще представим накратко френският механизъм “VAE” (на френски „Валидиране на
постиженията от опита), който се състои в оценяване на професионалния и/или социален опит
на индивида. Действително, по-голямата част от това, което се научава на професионално
ниво, се постига по време на работата. Френското трудово законодателство определя, че
всеки, който е включен в определена професионална активност, има правото да поиска да
бъде сертифициран по отношение на придобитите от него професионални умения.
Това сертифициране може да доведе до получаване на дипломи или професионални звания със
стойност на пазара на труда като сертификати за придобита квалификация. Дипломите ли
професионалните звания се предоставят от училище или от университет или се получават след
чиракуване, след като е преминато обучение по програма за учене през целия живот като част
от уменията, придобити на работното място. Сертифицирането на уменията, придобити чрез
професионален опит, имат същия ефект, както и другите методи за оценяване.
За комисията по сертифициране целта на оценяването е да се премине през оценяване, след
като се получи определен обем фбем информация. Проверява се също така далипридобитите
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умения отговарят на официално установените норми. За да се оформи оценката, комисията
оценява и интервюира кандидата, който прави презентация върху това, които знае.

1.4 Кратко предсдтавяне и критичен анализ на референтния модел на
Киркпатрик
Този модел (Kirkpatrick, 1959, 2007), въпреки че се явява най-старият, тъй като е формулиран
още през 60-те годинина миналия век, е най-често срещан при оценяване на придобитата
квалификация. Той е силно критикуван и ревизиран, правени са и много предложения за
неговото подобрение, но все още се явява основна теория по темата. Ще го представим
накратко преди да му направим критичен анализ.
Първото ниво, наречено „реакция” се занимава с удовлетвореността на участниците след
провеждане на обучението. Изследва се нивото на тяхната удовлетвореност от обучението.
Второто ниво разглежда „какво е научено” от обучаванитеповреме на обучението по отношение
на общи знания, умения и отношения.
Третото ниво оценява „поведенческите промени”, проявяващи се като резултат от обучението,
както и трансфера на придобитите умения. Целта е да се открие кои знания, умения и
отношения, придобити по време на обучението, се използват в действителност на работното
място.

Полезност на инхормацията
formation

Ниво 4
Резултати
Ниво 3
Поведение
Нимо 2 Какво е
научено
Ниво 1
Реакции

What

Комплексност на натрупване на информацията
Фиг. 1d’informations
information
Представяне на Модела на Киркпатрик за оценяване на процеса на квалификация (1959) ;
В Le Louarn et Wils, 2001
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Четвъртото ниво е това на „резултатите” или на влиянието на обучението на организационно
ниво. То се състои в оценяване на въздействието на обучението едивърху функционирането на
фирмата, както и върху оперативните и финансовите резултати на организацията.
Качествата на този модел не могат да бъдат отречени. Квинтесенция на теорията по темата,
той павира пътя за осъществяване на прегледи и други модели, които обаче не поставят под
въпрос организацията на работа по него. Благодарение на модела на Крикпатрикмогат
дабъдатоценени различницели на обучението на ниво на обучаван и на ниво организация. Той
демонстрира също така, че всяко от тези четири нива се влияе силно от квалификационните
дейности – и най-много от всичко се влияе какво е научено (Arthur et al. 2003).
Разбира се, могат да се определят и някои слабости и на теоретично, и напрактическо ниво. На
практическо ниво е факт,че се признава, че моделът рядко се използва от фирмит е.Трудно е
да се установи какво е научено, ако следваме метода на Киркпатрик, който е много близък до
експериментално проучване. Това е случай, когато строгостта на научното изследване
отсъства, когато се оценява квалификационна дейност, много често поради липса на време,
експертиза или средства.
На теоретично ниво могат да се отправят някои основни критики. Първо, този модел не
включва оценяването на предишната квалификация, когато се оценяват потребностите от
квалификация на фирмено или на индивидуално ниво или когато се взема предвид
позиционирането на различните участници, или след това, когато наученото повреме на
обучението се взема предвид на работното място, или когато ползите се определят по
отношение на парична стойност (Bates, 2004).
И

накрая,

моделът

остава

сравнителнонедостатъчно

прецизен

особено

когато

севземапредвид,ченякои елементи трябва да бъдат много прецизно измерени за точно
определено време (Kraiger et al., 1993 ; Kraiger et Jung, 1997 ; Beech et Leather, 2006).
Като имаме предвид необходимостта от един по-интегративен подход, ние избрахме Метода на
балансираните показатели (BSC = Balanced Scorecard Method) като рамка, в която да се
адаптира и изградиноваметодика за оценяване на процеса на квалификация.
По този начин концепцията и прилагането на Модела на BSC ще дадат възможност:


Да се облагодетелства процесът на интерактивното формулиране на стратегическите
цели в един колективен проект: етапът на изграждане на концепцията за BSC ще даде
на различните участници, включени в процеса на квалификация възможност да отразят
стратегическата

ориентация

и

целите

на

колективния

проект.

Също

така

конструирането най-общо на стратегическа балансирана карта и изборът на ключови
индикатори за ективна работа може да доведе до представяне на един общ модел на
работа;


Да се позволи на участниците за измерят и да следват резултатите и водещите позиции,
като по този начин се насочват към правилно оценяване на резултатите и управление
напроцесите;
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Да се позволи научастниците да оценяват производителността по тази схема, като се
вземе предвид нейната способност да представи очакванията на всички участници в
процеса.

2 – МЕТОДЪТ НА БАЛАНСИРАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Методът

набалансираните

показатели

(BSC)

е

удобен

инструмент

за

измерване

на

ефективността на приложените стратегии, а може сщо така да бъде използван за управление и
измерване на процеси на трансформация. След като е разпространен в света на бизнеса , той
набира скорост също така в публичната администрация, където потенциалътму е дори по-силен
поради комплексността на пприлаганите ключови показатели за производителност. Екипът на
проекта EMOLL въвежда друга възможност за прилагането на метода – за измерване на
производителността по време на процеса за повишаване на квалификацията на служителите на
една организация.
Причините, поради които този етод е подходящ за тази цел, са преди всицко следните:


Стратегията

за

управление

на

човешките

ресурси

във

фирмата

особено

в

образователната си част е ясно описана в стратегическата карта на фирмата


Стратегията може изчерпателно да бъде дискутирана с ключовите заинтересовани
страни от работата на фирмата;



Става ясно кои образователни проекти съвпадат със стратегията и кои – не;



Всяка включена в проекта структура има ясно определени цели;



Въвеждането на екипни цели подкрепя екипния подход при изпълнение на поставените
задачи;



Съществува баланс между финансовите и нефинансови критерии.

2.1 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА BSC МЕТОДА
Методът се състои в изследване набаланса между четири основни сегмента/перспективи, т.е.:


Удовлетворение

на

потребностите

на

заинтересованите

лица

(това

включва

стратегически теми като ниво и качество на услугите, предоставени на клиентите;
повишаване

на

изискванията

към

качеството

на

обслужването,определяне

нариоритетите пред клиентите и пред институцията;


Финансова отговорност;



Вътрешни процеси, ефективност на процеса на обучение (въвеждане на норми за
качеството, за продуктивност, за услуги);



Перспектива за учене и изастване.

Клиентска
перспектива
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Клиентска
перспектива

Перспектива
очубение и
развитие

ВИЗИЯ

Финансова
перспектива

STRATEGY
Перспектива
вътрешни
процеси

2.2 РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА
Методът ни позволява да създадем една обикновена, но важна стратегическа карта.
Стратегическата карта съдържа темите, посочени в овалните полета на схемата и осигурява
един поглед към стратегията от позицията на четирите основни сегмента/перспективи – тези на
клента, на финансирането, на вътрешните процеси и на ученето и израстването на персонаа на
фирмата. Темите в стратегическата карта целят изпълнението на визията на организацията. В
случая на човешките ресурси това означава постигане на цел/визия, дефинирана от топмениджмънта за департамента поуправление на човешки ресурси.
В горната част на картата се поставят стратегическите теми, които са важни за клиентитена
организацията, включително и за вътрешните клиенти. Тези дейности трябва да бъдат
финансирани, затова клиентската перспектива сеподкрепя от финансовата перспектива, която
обхваща теми, свързани с финансирането на по-горнатаперспектива.
Всички дейности,които са описани до тук, трябва да се осигурят чрезпреспективатана
вътрешните процеси, т.е. методите и процесите,чрез които се осигуряват услугите.
Нито едно условие от посочените по-горе не може да бъде изпълнено без участието на хората,
тяхното развитие и необходимитетехнологии. Ето защо основата на стратегическата карта е
обучението и развитието, които в този случай са фокусирани главно върху квалификацията и
мотивацията на персонала.

13/29

Описание на методиката EMOLL – Септември 2011

СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА

Визия

Клиенти

Стойност за
външните
клиенти

Стойност за
вътрешните
клиенти

Мотивиране на
фирмата за
прилагане на нови
умения

Разлики в
стойностите между
отворени и
вътрешни курсове

Финанси
Възвръщаемо
ст на
инвестициите

Достатъчен
бюджет за
обучение

Методика на
вътрешните
обучения

Ясна отговорност за
осъществяване на
обучението

Вътрешни процеси
processes

Анализ на
потребностите от
обучение

Въвежданена
критерии за
успешно обучение

Взаимна
връзка с
другите
дейности по
УЧР

Обучение и развитие
Роля и
компетентност на
линейните
мениджъри

Вътрешна
мотивация/амб
иции на
служителите

Роля и
компетентност на
мениджърите по ЧР

Компетентност
на тренерите

Компетентност на
обучаваните
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2.3 ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТРАТЕГИЯТА
За всяка тема на стратегическата карта се определя даден брой критерии (от 1 до 3), което ще
рефлектира върху положителното или отрицателно развитие при изпълнението на дадената
тема. Организациите се учат да изчерват нови фактори, които не са били оценявани досега,
така наречените „меки” фактори (удовлетвореност, качество и др.), които често са по-значими
от таблиците, сочещи нивото на съблядаване на институционалния бюджет.
Получената в резултат таблица на критериите се нарича Организационни балансирани
показатели (BSC) или висше ниво на балансираните показатели, като в този случай говорим поскоро за балансирани показатели (BSC) за равитие на човешките ресурси. Таблицата съдържа
числа, сочещи стойностите на индивидуалните критерии и метода за тяхното измерване, който
зависи от приоритетите. Трябва да наблегнем, че тези балансирани показатели могат да бъдат
различни за различните организацияи. Системата от индикатори не може да бъде адаптирана
механично, всяка организация има свои собствени условия, своя история и стил и метод на
работа, затова типичните подходи служат за основа при създаване на оригиналния модел на
балансирани показатели.
2.3.1 Разпределение на критериите
Показателите на трансормационния процес в тази фаза на проекта могат да бъдат
декомпозирани

за

отделните

управления/отдели

в

организацията.

В

някои

случаи

декомпозирането се извършва до нивото на отделния служител. Така показателите на пониските нива винаги се извличят от стратегическите цели и критерии на цялата организация.
По този начин също така можем да измерим и приноса на отделните участници в процеса на
обучение. Създадените по този начин балансирани показатели могат да блъдат използвани като
основа за извличаненаперсоналните блансирани показатели, които посочват критерите за точно
определен служител. Персоналните балансирани показатели могат дабъдат свързани след това
в системата за заплащане на служителите.
Като осъвременяваме редовно стратегическата карта, критериите и личните цели за развитие
на сътрудниците, ние подкрепяме стратегическото учене и ще изпълнимстратегията в реалния
живот, като осигурим правилния начин за развитие на нашите усилия. След декомпозиране
(каскадно) на критериите по отделните управления, можем да продължим и с отделните
служители. Трябва да оценим как тяхната активност допринася за изпълнението на целитена
органиацията и на цялата система. Разбира се, трябва да се има предвид, че голям брой
дейности могат да бъдат оценени само на нивото на цялата организация.
От гледна точка на ефективността е полезно да се свржат персоналните балансирани
показатели

BSC

(или

параметрите

на

производителността

на

труда)

със

системата

завъзнаграждение (персоналната оценка).
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2.3.2 Включване на всички участници
Целият метод на балансираните показатели се базира върху много отворена комуникация
между всички включени в процеса страни. Използванто на стратегическата карта, която
показва връзката между общата цел инейните перспективи, както и системата за измерване на
влиянията, повишава прозрачността на процесанаобучение в организацията за хората,
включени в изпълнението му, включително и за линейните мениджъри.
2.3.3 Критерии
Tеи принципи могат също така да бъдат приложени в държавната и публичната администрация
при изпълнение на концепцията за „съвременна администрация”. Ключова тема тук е
способността да се измери нашето усилие, за да можем да осигурим

правилно

насочваненавсички дейности. Ето защо търсим различни критерии и възможности за
сравнение, които биха могли да бъдат използвани вбъдеще.
Пример: Основнихарактеристики приобслужване от страна на публичната администрация
Характеристики
на обслужването

Детайлни характеристики

Достъпност

Локални - географски ( например разстоянието до публичния транспорт и
паркирането на клиентите, достъпност на центровете за клиентите,for example
the distance from public transport and parking for customers, availability of client
centres, надписите в сградите за ориентиране наклиентите и други),
достъпност по отношение на времето (например часовете, през коите е
отворено за клиенти, брой работни часове през седмицата и други),
достъпност за инвлиди, възможност да се попълни и подаде оплакване и др.

Надеждност

Услугите се осигуряват през предваритено договореното работно време,
съгласувано с определените стандарти (по коректен начин), без грешки и
законови нарушения (например голям брой решения, отменени от
апелативния съд,означава нискониво на надеждност).

Време за чакане

Време за чакане на опашка. Обкновено се определя като цялото време за
олслужване.

Време за
обслужване

Времето, неоходимо за обслужване, като то може да включва и вемето
зачакане на опашки. Обикновено се опредея цялото време за обслужване.

Компетентност и
способности

Способността на служителите да приагат своите знания, опит и експертиза,
когато предагат дадена усуга.

Прием, обслужване
и разбиране

Приятелски подход, уважение, любезност, подходящо облекло и осигурена
подходяща среда, грижа за клиента, знания за индивидуалните и специфични
изисквания към различните клиенти.

Комуникация

Способността да информираш клиентите и гражданите, както и да ги
изслушаш, като осигуриш определени условия за диалог.
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Характеристики
на обслужването

Детайлни характеристики

Сигурност

Сигурност на сградите и помещенията, в които се провежда осигуряването на
услугите, финансова сигурност, сазване на санитерните норми (например
осигуряване на тоалетни и др.).

Околна среда

Осигуряване на околна среда, която е практична и приятна за клиентите, както
и ефективно осигуряване на услугите.

Техническа
осигуреност

Съоръжения с необходимата информация и други технологии, капацитет,
условия и продължителност на изполдване на съоръженията, както и тяхната
поддръжка.

Доверие

Добро име (имидж) на специалистите или на организациите в публичния
сектор.

Всички тези характеристики, съответстващи на балансираните показатели BSC, се прилагат
заедно с други традиционни за мениджмънта индикатори, като бюджет, отклонения от бюджета
и други.

2.3.4 Проектът и неговото развитие
Целта на проекта е да изпита възможностите за прилагане на Метода на балансираните
показатели, когато се планират и изпълняват програмите за квалификация в организациите.
Методът може да ъде приложен по два начина:


Балансирани показатеи за дирекцията по квалификация (ЧР) - този метод се разработва
главно за този случай. Персоналът, койтотрябва да ъдевключен тук е: членове на топмениджмънта на организацията, мениджъри по управление на човешки ресурси (ЧР),
специалисти по вътрешно обучение, членове на средните нива на управление (линейни
мениджъри),т.е. персонал, който е отговорен да вземането на решения в организацията
в областта на мениджмънта и развитиета на човешките ресурси и ще бъде тясно
свързан с изпълнението на методиката за оценяване и измерване на ефективността на
обученето вътре в организацията



Балансираните показатели на организационно ниво. Както ще бъде обяснено по-долу,
една важна част на системата за балансирани показатели е процесът на обучение в
организацията. В по-малките организации можем да измерим ефективността на
обучението чрез корпоративните балансирани показатели, без да изпълняваме
специфични балансирани показатели за управление на човешките ресурси.

Що се касае до експертите по балансирани показатели, т.е. консултанти и фасилитатори,
необходими са двавида експерти:
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Първият вид е фасилитатори. Те са отговорни за въвеждането на методиката в
организациите–бенефициенти, като ги обучат зацелта, както и да осъществяват коучинг
по време на въвеждането на методиката;



Вторият

вид

консултанти,

с

по-силно

математическо

мислене,

ще

създадат

необходимата структура от измерими индикатори, които са приспособени точно за тази
организация.
Методът ще бъде прилаган в целевите организации и от двамата експерти. Необходимо е
експертите да се кооперират тясно с топ-мениджмънта, със специалиститепоуправление
начовешки ресурси и другият персонал от целевата организация, свързантясно с този процес и
да връководят прилагането на методиката. Те ще ги запознаят с продукта, ще ги учат как да се
използва симулационния модел (управленска игра за симулиране на ситуацията в компанията),
ще ускоряват прилагането на системата в практиката и ще ръководят създаването на система
от измерими ндикатори за ефективността на обучението, които трябва да бъдат адаптирани за
конкретната организация. И двата вида експерти (фасилитатора и експерта по индикаторите)
заедно

ще

подпомагат

и

консултират

адаптирането

на

методиката

за

конкретния

организационен контекст, за да могат бенефициентите да работят с нея.

3 – НОВАТА EMOLL МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КВАЛИФИКАЦИЯ
За оптимизиране качеството на оценяване на кваификационния процес методиката EMOLL цели
да предложи модел,който да вземе предвид модела на Киркпатрик, който може и да бъде
променен, а в същото време и контекстуализацията на обуението,

да сеоповестят

индивидуалните и колективни фактори, както и да се формулират индикаторите, свързани с
избраната методика на балансираните показатели. В този процес няма толкова голямо значение
изчисляването на хипотетичната възвръщаемост на инвестициите като финансови суми, а
тярбва да се вземе предвидоценяването като инструмент за прогрес и развитие.
3.1 МЕТОДИКА, ЦЕЛЯЩА ДИНАМИЧЕН БАЛАНС МЕЖДУ IEC, EEC И PUT
Методиката EMOLL е част от движението за оценяванена квалификационния процес, което
започва с анализ на потребностите от обучение и по този начин от гледна точка на обучаваните
и който прогресивно серазвива към оценяванена уменията и към познаване на апацитета да се
мобили зира знанието и способностите наработното място.
Всички тези процеси и инструменти, създадени в тази днамика преддставени в този документ
са мобилизирани да ефективно и ефекасно оценяване на обучението и още повече, на
уменията на персонала, като се набляга на контекстуаизацията на учебното съдържание и на
вързките на съдържанието с околната среда.
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Разбира се,

ударението, поставено върху уменията на персонала в по-голямата част от

случаите на оценяване, клони към минимизиране на значението на околната среда,в която се
провежда обучението. Въпреки това проучването, проведено при оценяване на механизмите,
поставя ударението върху необходимостта да се създадат връзки между компонентите на един
механизъм, неговата околна среда и свързаните действащите лица, и резултатите от
обучението, за да се обхване цялостно влиянието на обучението.
От друга страна значението, придадено на едно по-скоро количествено оценяване, се базира
върху измерването на резултатите и води до загуба на значнието, дадено от механизмите за
обучение.
Ето защо индикаторите трябва да отчитат по някакв начин какво е глобално, количествено и
изразено във връзка с баланса между променящата се околна среда, вътрешната среда на
фирмата (Internal Environment of the Company = IEC), околната среда, външна за фирмата
(External Environment for the Company = EEC) и професионалното обучение (professional
undergoing training = PUT). Основните индикатори се изграждат от гледна точка на капацитета
да се ситуализира и персонализира една програма за квалификация по отношение на връзкети
между тези различната заобикаляща ни околна среда и развитието им от Време Т (преди
обучението) до едно друго време Т+ (следо бучението), вземайки предвид в същото време
фирмата, коятопровежда обучението и лецито, което се обучава.
Тези индикатори трябва да бъдат оценявани на три нива или етапа:


Преди обучението;



По времена самото обучение,



След обучението.

То се равнява на свързването на трите вида околна среда – тази, която е за самия обучаван,
тази на обучавания, свързана с неговата фирма и с капацитета на фирмата да се ситуира в
обкръжаващата я среда – по време на трите различни етапа във времето.
3.1.1 Преди обучението
На това ниво тристепенен прецизен анализ трябва да бъде извършен:


Върху околната среда, външна за фирмата (развитие, конкуренция),



Вътрешната среда за фирата (стпратегия, потребности, изисквания на фирмата),



Как обучаваният да се адаптира към своята копания и да повиши своето персонално и
професионално развитие (умения, които трябва да придобие,професионални и
личнипроекти)

Този процес може да бъде проведен по директен или по индиректен начин. Директният зависи
от различните участници:


От лицето и хората, от които зависи;



От хората, които трябва да бъдат обучавани
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Дори от вторичните бенефициенти (например колегите в случая на обучаваща
програма, предназначена за мениджъри; от клиентите в случая на обучаващи програми,
предназначени за персонала по продажбите и други...)

Инструментите в този процес са EEC (околна среда, външна за фирмата) за хората, от които
зависи, затова проучванията заобикалят рецепиентиге (проучването на целевата публика
изглежда трудно, а резултатите биха могли да се получатспомощта на въпросници).
Проучването с помощтана въпросници позволява следните въпроси дабъдат изуснени, за да се
определи нивото и целитенаобучението:


Защо се получава тази потребност? От къде идва тя?



Какви са мотивацията и очакванията на различните участници в оучението?



Каква е действителната практика?



С какви проблеми се сблъскваме?



Какви са приоритетите?Какви са ограниченията?



Дали органиацията притежава необходимите знания и инструменти за оценяването им?

Индиректният анализ посочва, че в случая се обръщаме към документни източници,
статии, отчети, интервюта..., които се занимават с този проблем, но които не сме
събраи за конкретната цел (например като използвамерезултатите от проучване,
осъществено от професионални асоциации или от асоциации на потребителите на
продукти и услуги...., данни, осигурени от други отдели във фирмата, източници на
синдикатоти и други),за деа се определят пролеми, практики, очаквания, източници.3.1.2
По време на обучението
Процесът на оценяване с помощтана методиката EMOLL допринася в същото време за
създаването на свързан с него проект за обучение, финализиран и преведен в цели, които
също така верифицират работата по проекта. Не можем да спрем само до педагогическата цел,
без да й зададем средствата за контрол н изпълнението на целта, която тя трябва да постигне.
Определянето на цели в смисъл на умения ни позволява да изясним термините по отношение
на оценяването и да осъвременим
поставените цели.

средствата, които използваме за постигането на

И това е вярно за обучението, което се адаптира към потребностите и

нуждите, определени прди да се проведе процесът, както и от гледна точка на повишаването
на ппридобитите умения, които могат да се базират върху динамиката на приетото оценяване=
Оценяването ЕMOLL е продължителен процес, който съпътства осъществяването на обучението.
Различни видове оценяване могат да бъдат разпознати. Те отговарят на специфичен ритъм,
проявяват се на различни етапи от обучението и си взаимодействат по един определен начин
преди, по време и след провеждането му.

Начално оценяване (или диагностика)

20/29

Описание на методиката EMOLL – Септември 2011

Вначалото на обучението участтниците демонстрират голмо разнообразие от знания, умения и
способности. Ето защо преди започване процеса на обучението да се оцени нивото на всеки
участник, за да може преподаването да се адаптира по подходящ начин. Началното оценяване
позволява:


Адаптиране на съдържанието и характеристиките на планираното обучение с нивото на
обучаваните



Формиране на хомогенни групи



Да се подредят обучаваните в зависимост от цеитенаобучението



Да се определи началното състояние, за да може да се сревни следтова с крайното
състояние



Добър старт на обучението: обучаваните, които са направили усилие да оолрщят
знанията си са действитено готови да се включат във възприемане на обучението.

Тренерът трбва да разработи или да закупи инструменти за оценяване и да ги адаптира към
нивото на обучаваните в групата с оглед на предвиденото обучение. Тези инструменти могат да
бъдат подразична форма – писмени, устни, електронни и други.
Развиващо оценяване
По принцип се прилага в края на всеки етап от ученето. Информира преподавателя и
обучаваните за постигнатия успех и позволява евентуално да се открие кога и къде
обучаваният има някакви затруднения. По този начин този вид оценяване осъществява
функцията на обратна връзка, т.е. осигурява информация в едно и също време както към
обучавания (който разбира пътищата, по които това се извършва и се формализира това, което
той е научил) така и към обучаващия, който търси своето дидактическо развитие.
В случая на програми за техническо обучение, когато педагогическите цели са поставенив
йерархическа зависимост по отношение натяхната комплексност, е безсмисено да се продължи
една програма, ако не се постига предварително определеното ниво. Това извиква
необходимостта от планиране и организиране напериоди за ревизия на педагогическите цели и
резултати.
Крайно оценяване
Тя се осъществява в края на обучението и изпълнява глобалните задачи, съответстващи на
необходимите за постигане способности. Едно упражнение, което прави преговор на всичко
наученои иа решаващ характер за качеството на обучението.
Това оценяване позволява подготовката на следващите програм, които трябва да използват по
най-добрия начин събраната чрез оценяването информация. Инструментите, използвани при
фазата на началното оценяване, трябва да съвпадат с тези, коитосе използват в началната фаза
на оценяване. Те валидират целите и измерват нивото напридоитите знания.
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3.1.3 След обучението
След провеждане на обучението, по един по-разичен начин и като се включат много участнци и
много критерии, подпомогнати от различни инструменти и индикатори, е необходимо да се
верифицират две основни теми по отношение на ефекта от обучението:


Нивото на удовлетвореност на обучаваните и на фирмата, както и нивото на
възможността да се пренесат придобитите знания и умения на работното място от
гледна точка напървоначалните изисквания към обучението;



Рзултатите, изразени чрез резултати от работата на цялата организация, както и на
възвръщаемостта на инвестициите.

Една взаимнавръзка между придобитите умения и поведението на обучаваните се наблюдава
ясно, но предиввсичко се отбелязва силното влияние на тази връзка с работната среда (Le
Louarn et Pottier, 2010). Няма да се отбележи значим пренос (претворяване в практиката) на
придобитите умения в професионален план, ако обучаваният:


Не получи достатъчно възможности да използва придобитите по време на обучението
знания и умения вработата си



Не получи много възможности да го направи;



Не може да разчита на подкрепата на своя ръководител по време наработния процес.

По този начин резултатите са подкрепени от тези от ппредишното проучване (виж, например,
Burke et Hutchins, 2007), посочвайки много елементи, които се явяват външни за обучението,
но могат да влияят върху неговите резултати.
Проучването на Le Louarn и Pottiez подкрепи идеята, че не е достатъчно да бъдат предложени
добри програми за обучение, така че персоналът за стане по-компетентен и да работи по-добре
а повече от всичко е необходимо да са осъществят условия, които благоприятстват трансфера
на уменията,придобити в тозе процес на обучение (стр. 24).
Катопродължение на това Bouteiller и Cossette (2007) посочват връзка межд нивото на
поведение нивото на производителност към организацията, а също и тренсфера на умения,
необходими на работното място е ключов етап от процеса на обучение, което потвърждава
резултатите от обучението в организацията.
С други думи, важни умения, придобити по време на обучението, могат и да не бъдат
приложени за подобрение на производителността на труда, на качеството на продуктите и
услугите или в намаляване на разходите за производство, докато те не са пренесени
интензивно в изпълнение на ежедневните дейности на участника на работното място.
Изследователите са направизи извода, че „мениджърите на трейнинга не могат да икономисват
от активно управление на процеса на трансфер, ако искат да придадат на своята практика
стратегически характер (Стр. 9).
Но оценяването след провеждане на обучението се отнася и до две други точки, които рядко се
споменават в разработените методики, а са решаващи за една отворена система:
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Една неочаквана ползе или извънреден резултат от обучението както за фирмата, така
и за обучавания



Импулсът, който това дава на другите процеси за олучение на ниво на обучевания и на
вито на фирмата.

Ефектите от обучението същ трябва да бъдат оценени, като това се направи и в един
продължителен период от време. Тъй като една основна цел на оценяването на процеса на
обучение

е

да

серегулира

квалификационната

дейност,

това

придава

значение

на

възможността да се проследи развитието на това оценяване с времето и да се верифицира
какъв измерител на резултатите от обучението е бил използван, за да

допринесе за

модифициране на този механизъм.
Продължителното изследване е много важно в този случай. Тоизисква определена трайност и
стабилност на инструментите, за да може да се повлияе на сравненията във времето.
3.2

МОБИЛИЗИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ИНТЕГРИРАНА РЕФЕРЕНТНОСТ ЗА ЕДНО СЪТРУДНИЧЕЩО СИ
ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването се осъществява в един социален контекст, където взаимодействията

са в по-

голяма или по-малка степен конфликтни и където развитието на образователните механизми
задава въпроса какъв вид анализ да се използва, каква информация да се събира, към кои
ценности да сме по-благосклонни. Можем да се обърнем към закони и договори, но нищо не ни
гарантира, че всички участници в обучението ще ги възприемат по един и същ начин.
Мястото на участниците, за които става дума, определено е стратегическо. Концепцията
предполага, че това е част от един процес на непрекъснати преговори. В зависимост от
постигнатото споразумение относно начина на оценяване, неговите цели и неговите форви,
резултатите от оценяването ще бъдат в по-голяма или в по-малка степен приети или отказани
от тези, за които се отнасят.
Мобилизирането на участниците за тези различни етапи доказва, че е важно, за да се определи
един адекватен процес за референтност на практиката на оценяването. Представата за
референтност трябва да се разграничи от усещането за едно подредено стотавяне на
съдържанието и нормите от онези, които вземат решения ии от експертите (Figari, 1994, 2001).
Това се дефинира като изследване на елементи, които са в състояние да оправдае
разработването на програите и оценяването на педагогическите дейности. Оценяването
изисква обяснение на това, кое е изложено на риск: кои решения могат да бъде взети
каторезултати и кои критерии ще бъдат използвани, с други думи какъв ще бъде начинът за
интерпретиране на информацията.
Тази процедура се състои в откриване на връзките в теорията, от която се приема оценяването,
в контекста, при който то се провежда и за хората, за които то се отнася. Това води до
изграждане на инструменти за анализ, в които критериите са

оправдани и са разработени

индикатори, за да се верифицира степента на достоверност на критериите.
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По този начин се достига до един процес, който често дефинира един инструмент, устойчив,
консолидиран и дефиниран. На базата на предишни обмени на информация, мисли и
преговори, партньроти моат да се споразуеят върху набирането и иннтерпретирането на
информация, както и върху корективните действия, които трябва да бъдат изпълнени.
Такъв процес на съвместно оценяване изисква въвеждане на разнообразни стратегии и
консултации, зависещи от контекста на това, което се случва (Rossi et Freeman, 1985) и особено
в зависиост от културата на оеняване, която действащите лица в процеса притежават.

3.3

НИВА, РАЗМЕРИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕТОДИКАТА EMOLL ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Ниво

IEC

IEC / PUT

Измерени размери

Стратегическо
споразумение между
оригиналния въвед
ред във фирмата и
обучението, което се
изпълнява

Реакция

Критерии
Формални указания от
страна на фирмата и
мобилизиране на
участниците

Референция

Съответствие от гледна
точка на оригиналния ред

EEC – интервюта с външната
околна среда

« Екстра, допъълнителна
придобивка,получена от
обучението

Сравнение между оригиналния
ред и реализиране на
обучението

Удовлетвореност на
обучаваните

Въпросници и скали на
субектвно оценяване, зависещо
от съдържанието на олучението
(интерес, уместност, качество)

Удовлетвореност на цялата
фирма

Способности, умения
Какво е научено

PUT

Програма и подкрепа на
обучението

Тестове за знания с въпроси с
многобройни възможности за
отговор (к възожност за
автоматизирането им) и
упражнения

Знания

PUT

Инструменти

Въвеждане в практиката,
индивидуална или колективна,
при индивидуално или смесено
оценяване

Отношения

Поведение

-

Увереност

-

Мотивация

-

Усещане за
ефективност

Умения и преносът им
наработното място

Стандартизирани скали
Сацмооценка

Удентичнитестове с тестовете,
измерващи необходимите
умения
Производителност на работното
място (измерване на околната
среда CR EEC, анализ на
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практиката)
Удвлетвореност от работата
(интервю)
Анализ на постигнатия трансфер
назнания и умения – 360градусов подход

Резултати

IEC/EEC

Качество

Индикатори в областта на ЧР:
нивото на отсъствията от
работа, на конфликтите

Социален климат

Удовлетвореност на клиентите

Производителност

Змерванена климата във
фирмата
IEC

Възвръщаемост на
инвестициите

Извличане на печалба

EEC/IEC/PUT

Възвръщаемост на
динамиката в
оучението

Потребност от обучение

3.4

Индикатори за печалба или за
вариации в цените
План за квалификация
Определяне напотребностите от
обучение

ГЛАВНА ТАБЛИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО МЕТОДА EMOLL

Индикаторите за работа по метода на системата от балансирани показатели BSC, които
позволяват измерването на еэективността на съпътстващте механизми от позицията на
очакванията на различните заинтересувани лица се разделят по четири принципни оси:
клинтът, финансите, вътрешните процеси, придобитите знания, умения и развитието на
персонала. За всяка ос са определени категории, които могат да бъдат оценени. Всяка от тези
категории е обект на оппределенброй индикатори, които могат да бъдат избрани и адаптирани
от всяка организация, в зависимост от нейната глобална стратегическа визия (EEC/IEC/PUT).
3.4.1 Кратък преглед
Виж страница 13
3.4.2 Примери за някои стратегически интегрирани показатели
Ключовите индикатори за работата (KPI) трябва да следват идеята за SMART criteria при
оценяване на целите. Това означава, че индикаторите трябва да има Специфични (Specific)
цели, да бъдат Измерими (Measurable), за да може наистина да се получи стойност от
ключовите показатели; определените норми да бъдат Постижими (Achievable)] подобряването
на ключовите показатели (KPI) да бъде Съответстващо

(Relevant) на стремежа за постигане на

успцаията и накрая те трябва да бъдат Определени във времето (Time Phased), което означава
ценостите или резултатите да бъдат постигнати за един предварително дефиниран период от
време.
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ПЪРВИ ПРИМЕР
ПЕРСПЕКТИВА:

КЛИЕНТ

Стратегическа тема:

Вътрешен процес

Мярка:

Анализ на потребностите от обучение

Измерител:

Lx

Мениджър, управляващ мярката за BSC

(ще бъде попълнена по време на работата
на пилотните организации)

Целева стойност:

(ще бъде попълнена по време на работата
на пилотните организации)

Описание на мярката:
Идентифициране, описание и анализ на колективните и индивидуалните компетенции,
очаквани от компанията / оранизацията и сравнението им с действителните компетенции на
човешките ресурси на базата на вътрешните планове за обучение.
Ключова компетентност на мениджърите по управление на човешки ресурси и на
вътрешените тренери е да бъдат в състояние да постигнат компетентност, базираща се
върху анализ на потребностите от обучение. Основните знаня и компетенции,изисквани от
тренерите и персоналапо управление начовешки ресурси е да съумее да анализира
потребностите от обучение на компанията / организацията:
-

Знания за основните специфични производствени процеси на компанията/
оранизацията със съответните им резултати (продукти/услуги, осигурени от всеки
индивидуален процес);

-

Знания за основните дейности / задачи, които съставят всеки един специфичен
процес в компанията / организацията;

-

Знания относно професионалната компетентност, изискваща се от човешкитересурси,
за да постигнат изпълнението на тези задачи и дейности, в съответствие с очакваните
стандарти за качество (съгласно речника за компетенции на
компанията/организацията);

-

Способност да декомпозира всяка компетентност на нейните съставни елементи:
знания, капацитет, поведение;

-

Способност да постигне одит на компетенциите, за да може да определи недостигът
от компетенции между очакваните компетенции и действително постигнатите
компетенции в индивидуалните човешки ресурси в компанията /организацията

Връзка с развитието на човешкитересурси:
-

Точно знание върху компетенциите (с необходиото за постигане ниво), действително
изисквани от всеки член на персонала, в зависимост от действителните задачи, които
той/тя трябва да изпълни е фундаментална база от ефектини планове за обучение
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(карта на компетентностите на компанията/организацията и компетентностния одит
на персонала);
-

Точно познаване на бъдещите компетентности, изисквани от персонала, в зависимост
от проектите за развитие на компанията/организацията се явява фундаментална база
за управление на планирането на длъжностите и уменията.

Измерване на влияния:
-

Същността на резултатите (продуктите и услугите) в компанията /организацията

-

Нивото на техническите умения, изисквани от персонала;

-

Размер на компанията /организацията;

-

Нивото на сложност на процесите в компанията / организацията;

-

Планове за натоварване, бъджети.

Изчисляване на мерките:
-

% от процесите в компанията / организацията, които са анализирани и описани в
картите за компетентност и речниците за компетентност;

-

% от компетентностните одити,постигнати през годината (или друг референтен
период) / броят на членовете на компанията / организацията.

Участък – източник на данни: (ще бъде попълнена по време на работата на пилотните
организации)
Целева стойност: (ще бъде попълнена по време на работата на пилотните организации)
Период за измерване и оценяване: (ще бъде попълнена по време на работата на пилотните
организации)
Проведено:
Дата:

ВТОРИПРИМЕР

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВА:
Стратегическа тема:

Компетентност на тренерите

Мярка:

Оценяване на технически компетенции

Измерител:

Lx

Мениджър, управляващ мярката за BSC
Целева стойност:
Описание на мярката:
Техническите компетенции на обучаваните се измерват преди или в началото на обучението
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и след илив края на обучението. Разликата между началните технически компетенции и
изискваните копетенции ще даде оценката на наученото. Тя ще бъде измерена чрез
началните и сумарните оценки, които са проведени на една и съща база. Това означава, че
оценяването трябва да бъде осъществено с едни и същи инструменти.
Инструментите са конструирани така, че да позволят оценяването на компетенциитет.е.
оценяването се базира върху глобални задаи, подобни на професионалните задами. Въпреки
това бихме могли да говорим за автентично оценяване. Автентичното оценяване представя
обучавани с професионални предизвикателства, които изискват от тях да прилагат
съответните знания и умения.
Оценителите преценяват стойността на компетентността върху специален списък / таблица с
наблюдения, който се попълва повреме на наблюдението или по време на интервю за работа
от оперативния мениджър и служителя. Тази преценка се превръща в скала за оценяване.
Връзка с развитието на персонала:
Ръководството трябва да планира система от професионални стандарти, т-е- списък от
умения, знания и отношения, необходими за работещите на тази длъжностна позиция,така че
да могат да се развиват професионално. Това трябва да бъд направено посредством анализ
на длъжността/извършената работа.
По време на интервюто за работа се постига диагностика между кандидата за работа и
неговия/нейния мениджър, което помага на бъдещия служител да оцени своите
професионални умения и способности ипомага на работодателяда определи какви са
потребностите от обучение на служителя.
Измервяне на влиянието:
-

Процесът за оценяване на уменията в компанията/организацията

-

Адекватно развитие на работната среда

-

Качество на плана за оучение на компанията

Изчислване на мярката:
(Крайна стойност – началната стойност)

× 100

Максимална стойност
Участък – източник на данни: (ще бъде попълнена по време на работата на пилотните
организации)
Целева стойност: (ще бъде попълнена по време на работата на пилотните организации)
Период за измерване и оценяване: (ще бъде попълнена по време на работата на пилотните
организации)
Проведено:
Дата:
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