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WPROWADZENIE
W społeczeństwie opartym na wiedzy, szczególny nacisk należy położyć na zarządzanie
umiejętnościami niezbędnymi w firmach aby mogły one utrzymać się na szczycie w
konkurencyjnym środowisku. W tym kontekście, uczenie się przez całe życie jest
koniecznością ale także zagadnieniem ekonomicznym.
Nie możemy rozpatrywać kształcenia jedynie z punktu widzenia formalnych procesów
składających się z formalnych sesji. Procesy pozyskiwania, transferu i wykorzystania
umiejętności powinny być ujmowane w swojej różnorodności na równym poziomie z
nieformalnymi umiejętnościami zdobywanymi w trakcie aktywności zawodowej i przez całe
życie. Taka perspektywa wymusza uwzględnienie charakterystyki organizacyjnej mogącej
ułatwić rozwijanie tych umiejętności.
Ewaluacja powinna pomagać kierować wykorzystaniem umiejętności ale pozostaje ona
nadal słabym punktem jeśli chodzi o kształcenie ustawiczne w firmach. Niewiele jest
dostępnych danych i są one niewystarczająco dokładne. Dziś szacuje się, że zaledwie 20%
programów szkoleniowych ma wymierne i trwałe efekty (MEDEF, 2011).
Firmy interpretują swoje inwestycje w szkolenia w zakresie godzin, rodzaju szkolenia i
budżetu przeznaczonego na szkolenia (we Francji dla firm, które zatrudniają ponad 50
pracowników najemnych informowanie związków pracowniczych jest obowiązkowe),
jednak nieliczne z nich są w stanie faktycznie interpretować realny wpływ szkoleń. Mają
one obowiązek inwestować w szkolenia, ale coraz bardziej mają obowiązek aktualizowania
umiejętności swoich pracowników.
Brak powszechnych wspólnych ram pomiędzy zaangażowanymi stronami, zastosowanie
metodologii bez dyscypliny i brak czasu są również istotnymi kwestiami. W sumie problemy
te

oznaczają,

że

trudne

jest

zmierzenie

skuteczności

i

efektywności

środków

przeznaczonych na szkolenia. Poprawa poziomu informacji i ewaluacji jawi się wtedy jako
priorytet, który należy rozwinąć w celu optymalizacji szkolenia.
Ewaluacja będzie istotna tylko jeżeli będzie użyteczna, czyli odpowiada na konkretne cele:


poprawa efektywności szkolenia (obecnie i w przyszłości),



zaspokajanie potrzeb pracowników i formy,



spełnienie wymagań prawnych i normatywnych,



uzasadnienie budżetu szkoleniowego i waga tego szkolenia,



obrazowanie wpływu szkolenia na wyniki firmy,



optymalizacja i certyfikacja procesu szkoleniowego (jakość ),



zaangażowanie menedżerów w szkolenie swoich kolegów,
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certyfikacja wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników.

Metodologia ewaluacji EMOLL ma na celu wypełnienie pustki, proponując zarówno globalne
jak i ogólne podejście wraz z zestawem wskaźników, jak również ramy, które mogą być
dostosowane do konkretnego środowiska każdej firmy lub organizacji, za pośrednictwem
procesu zintegrowanego dopasowywania.
Metodologia ta jest oparta na Zrównoważonej Karcie Wyników (BSC) opracowanej przez
Kaplana i Nortona w latach 90tych, która jest strategicznym narzędziem zarządzania
wydajnością ukierunkowanym na sformalizowanie i komunikowanie strategii firmy i wycenę
finansowych i nie-finansowych rezultatów.
Koncepcja metodologii EMOLL była omawiana na pierwszym międzynarodowym spotkaniu
partnerskim we Francji (marzec 2011), z zamiarem tworzenia innowacyjnej metody
pomiaru korzyści ze szkoleń, która miałaby zastosowanie zarówno w organizacjach sektora
komercyjnego

jak

i

niekomercyjnego,

w

tym

środowiska

instytucji

publicznych

świadczących kształcenie dorosłych.
Przeprowadzona analiza procesów edukacyjnych i odniesienie do zasad metody BSC stały
się podstawą nowo utworzonej metody. Dla jej praktycznego pilotażowego testowania
zaproponowano kryteria - wskaźniki pomiarowe, które są istotne dla pomiaru korzyści i
skuteczności procesu edukacyjnego w kontekście procesów związanych z obszarem rozwoju
zasobów ludzkich w organizacji. Zestaw kluczowych wskaźników wydajności (KPI), wraz z
oprogramowaniem symulatora stały się zestawem podstawowych narzędzi do zastosowania
metody EMOLL w badaniu pilotażowym. Narzędzia te (na platformie zasad BSC) zostały
przedstawione

graficznie

i

praktycznie

zweryfikowane

w

kontekście

drugiego

międzynarodowego spotkania w Republice Czeskiej (wrzesień 2011), gdzie też został
opracowany scenariusz dla procesu badania pilotażowego metody EMOLL w organizacjach ,
w tym również specyfikacje poszczególnych etapów w scenariuszu.
Dokument metody EMOLL odzwierciedla ustalenia i zalecenia z powiązanych dokumentów
projektu EMOLL - zwłaszcza Raportu analitycznego, Raportu walidacji wdrożonych
projektów oraz Najlepszych praktyk z projektów wdrożeniowych.

Przewodnik metodologii EMOLL jest podzielony na trzy części:


pierwsza część przedstawia zasadniczy spis praktyk i sposobów ewaluacji procesów
szkoleniowych w firmach w całej Europie,



druga część ma na celu wyjaśnić metodę BSC i jej zalety dając przykłady jej użycia
na poziomie zarządzania w różnych organizacjach,



trzecia część przedstawia samą metodologię EMOLL .
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1. AKTUALNY STAN PRAKTYKI I SPOSOBÓW EWALUACJI PROCESÓW
SZKOLENIOWYCH W FIRMACH CAŁEJ EUROPY
Podstawowe źródło dla oceny aktualnego stanu procedur i metod ewaluacji procesów
edukacyjnych w europejskich firmach składało się z wstępnych analiz, w ramach których
poszczególni partnerzy projektu zbierali dane na temat metod ewaluacji szkoleń w krajach
swojego pochodzenia.
W zgromadzeniu i podsumowaniu metod, autor analizy (patrz dokument Raport analityczny)
skoncentrował się na odpowiednich i najlepszych metodach jakościowych z perspektywy BSC.
Jego wnioski, które utworzyły bazę do stworzenia innowacyjnej metody EMOLL, są podsumowane
w analizie (wraz z wiedzą i doświadczeniami innych ekspertów) w rozdziale "Możliwe Wejścia"
dokumentu Raport analityczny.

Podejście oraz narzędzia ewaluacji w firmach są bardzo zróżnicowane. Ta różnorodność wynika z
różnic istniejących między przedsiębiorstwami w zakresie ich aktywności, wielkości, organizacji i
kultury zarządzania. Wynika to również z braku konsensusu co do tego, czym jest stabilny i
wydajny proces ewaluacji.
Ta różnorodność może być jednak zorganizowane wokół trzech podstawowych zasad orientacji:
ocena satysfakcji, oszacowanie co było uczone w trakcie szkolenia i wreszcie ewaluacja
zastosowania umiejętności w miejscu pracy.
Niezależnie od przyjętej orientacji lub wytycznych, wyniki muszą odnosić się do analizy potrzeb
- co jest warunkiem wstępnym każdego programu szkoleniowego i narzędziem definiowania jego
celów pedagogicznych.

Te trzy orientacje zostaną omówione jedna po drugiej, następnie zostanie omówiony
referencyjny model odniesienia Kirkpatricka i skrytykowany za nie wystarczające uwzględnianie
otoczenia firmy.

1.1 OCENA SATYSFAKCJI
Satysfakcja z usług świadczonych przez organizację szkoleniową na końcu szkolenia, lub po
szkoleniu jest ogólnie dobrze przyjmowana przez uczestników. Ten tryb ewaluacji jest
praktykowane we wszystkich przedsiębiorstwach, głównie na dwa sposoby:


ewaluacja nieformalna,



ewaluacja formalna.
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1.1.1 Ewaluacja nieformalna
Ten sposób ewaluacji jest rzadko badany, choć jest on dość powszechny. Niewątpliwie jest to
spowodowane tym, że w dużej mierze opiera się na ukrytych kryteriach i angażuje nieświadome
procesy, które są trudne do zrozumienia. Jego wpływ, jest jednak istotny z punktu widzenia
reputacji, jak również w odniesieniu do podejmowanych decyzji.

1.1.2 Ewaluacja formalna
Większość firm opiera się na kwestionariuszach wypełnionych przez osoby szkolone pod koniec
lub zaraz po szkoleniu. Pytania dotyczą zazwyczaj treści szkolenia, co było nauczane i jakości
nauczyciela, a rzadziej praktycznego zastosowania w miejscu pracy zdobytej wiedzy.
Są one zwykle w postaci stwierdzeń do których osoba szkolona ma się ustosunkować (np.: 1 =
zupełnie się nie zgadzam, 2 = nie zgadzam się 3 = zgadzam się, 4 = całkowicie się zgadzam).
Zazwyczaj odpowiedzi na te pytania są udzielane na zakończeniu szkolenia, ("na gorąco"), ale
mogą też być udzielane krótko po szkoleniu gdy uczestnicy szkolenia są z powrotem w pracy ("na
ciepło"). Zaletą drugiego rozwiązania jest ograniczenie wpływu jaki może mieć nauczyciel na
udzielone odpowiedzi i danie osobom szkolonym czasu na refleksje na temat odbytego szkolenia.
Do niedawna te kwestionariusze były w formie papierowej, ale ostatnio zostały opracowane
elektroniczne wersje, które zbierają i przetwarzają odpowiedzi. W efekcie, jest to
niewystarczające, tylko zebrać papiery a następnie skonsultować je w sposób nieokreślony.
Podstawowym pytaniem pozostaje przetwarzanie i wykorzystywanie tych kwestionariuszy, jak
też ich format.
Tylko niewielka część firm obecnie zbiera dane do dalszej analizy. Oczywiście, rozwój IT oraz
narzędzi komunikacyjnych stanowi istotny postęp. Jak zobaczymy poniżej w przykładzie
zintegrowanej ewaluacji w procesie certyfikacji jakości ISO, ten tryb ewaluacji

jest rzadko

badany, choć jest on dość powszechny. To nie ulega wątpliwości.

1.1.3 Przykład
szkolonych

tego typu ewaluacji opartej na reakcjach osób

Ocena ta przeprowadzana jest za pomocą kwestionariusza, który każda szkolona osoba musi
wysłać do organizacji szkoleniowej na zakończenie szkolenia. Wydawane są zbiorowe lub
indywidualne syntezy wyników. Jest to ciekawa alternatywa dla "ewaluacji na gorąco". Z jednej
strony są one prowadzone po szkoleniu i nie "pod kontrolą" prowadzącego, a z drugiej strony,
osoba szkolona jest pytana nie tylko o organizację szkolenia i jego zalety, ale także musi
oszacować spodziewane korzyści dla niego / niej i dla firmy. Statystyki są opracowywane na
podstawie odpowiedzi.
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Zawartość
 Jasne cele
 Dostosowana do potrzeb
 Zorganizowana logicznie
 Przykłady i studia przypadków były
pomocne

Dostarczane dokumenty były
użyteczne
Wpływ na pracę
Czego uczono,
 To czego się nauczyłem nadaje się
 Nabyłem nową wiedzę i narzędzia
do zastosowania


Oszacowanie
współczynnika
Proporcja czasu pracy której
podniesienia wiedzy od 0 do 100%
dotyczy
używanie
tego
co
się
dowiedziałem: od 0 do 100%
To zastosowanie będzie mieć

"kluczowy" wpływ na twoją pracę, od 0
do 100% kluczowe
Nauczyciel
 Kompetentny
 Dostosowany
 Odpowiada na potrzeby i pytania
 Słucha aktywnie
 Jasno się wyraża

Wyniki operacyjne
 Szkolenie poprawi moje osiągi
 Wzrost wydajności od 0 do 100%
Część wyników jako pochodna

szkolenia od 0 do 100%
Szkolenie będzie miało znaczący

wpływ
na
wzrost
jakości,
produktywności
i
zadowolenia
pracowników i zadowolenia klientów
 Obniżenie kosztów

Zwrot z inwestycji
 Szkolenie było opłacalną inwestycją
dla mojej kariery
 Szkolenie było opłacalną inwestycją
dla mojego pracodawcy

Co było dla Ciebie najbardziej
przydatne w szkoleniu?

Jak możemy uczynić szkolenie
bardziej pasującym do twojej pracy?

1.1.4 Przykład zintegrowanej ewaluacji w procesie certyfikacji jakości
ISO
Ewaluacja ta jest przeprowadzana za pośrednictwem Internetu, co daje jej pewne korzyści:


Natychmiastowa dostępność kwestionariuszy wszędzie na całym świecie i łatwe zarządzanie

ich ewolucją: modyfikacje przeprowadzane na serwerze są natychmiastowe;


Możliwe jest wypełnienie ankiety lub skonsultowanie wyników online w dowolnym czasie z

dowolnego komputera, w zależności od praw dostępu;
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Ponieważ wyniki są przechowywane w bazie danych, przetwarzanie i przechowywania

danych można zautomatyzować: nie ma problemu ze zbieraniem, zapoznawaniem się,
przechowywaniem i porównywaniem;


Wydawany jest miesięczny arkusz kalkulacyjny, co pozwala na wizualizację, jakie były

najlepsze programy w miesiącu. Ponadto, system ostrzeżeń oznacza, że jakikolwiek problem
zostaje szybko wykryty. Ostrzeżenie natychmiast się uruchamia (wysyłanie wiadomości e-mail do
lidera szkolenia) w przypadku wyników gorszych lub równych wartości zadanej.
Korzyściami są elastyczność, szybkość i efektywność procesu ewaluacji; wskaźniki wykonania i
ostrzeżenia sprawiają, że jest to dobre narzędzie zarządzania systemem szkoleń.
Wady: tak jak w poprzednim przypadku, tylko osoby szkolone są ankietowane bezpośrednio po
szkoleniu. Ewaluacja koncentruje się głównie na procesie szkolenia (treść, nauczyciel,
organizacja, satysfakcja) i bardzo mało jest pytania o to, czego się nauczono (tylko jedno
pytanie), krótko po szkoleniu jest zbyt wcześnie, aby ocenić jego korzyści w zakresie nabywania
umiejętności, które mogą zostać uruchomione w miejscu pracy.

1.2 EWALUACJA CZEGO UCZONO W CZASIE SZKOLENIA
Ponieważ firmy są coraz bardziej skore do pomiaru efektywności procesów szkoleniowych,
ewaluacja tego, co uczono podczas szkolenia stała się głównym zagadnieniem. Na przykład, we
Francji, w kraju wysoce scentralizowanym, ta troska została zmaterializowana w akcie prawnym
(ustawa nr. 2009-1437 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie orientacji i zawodowego kształcenia
ustawicznego).
Ustawa przewiduje, że każdy pracownik ma prawo, na zasadzie dobrowolności, a niezależnie od
swojego statusu, aby otrzymać jakieś szkolenie mające na celu wspieranie go w awansie przez
co najmniej jeden poziom poprzez zdobywanie kwalifikacji umożliwiających mu uprawnienie do
certyfikatu zawodowego. To prawo jest nadal dalekie od bycia przestrzeganym.
W rzeczywistości, na poziomie przedsiębiorstwa, istnieją dwa rodzaje szkoleń: te, które
prowadzą do uzyskania dyplomu i te, które tego nie robią. Tych, które prowadzą do uzyskania
dyplomu są najmniej rozpowszechnione, bo tradycyjnie dyplomy są przyznawane przez
instytucje publiczne, takie jak uniwersytety. Jednak niektóre wyspecjalizowane instytucje mogą
przyznawać prawo wykonywania zawodu, dyplomy czy certyfikaty. Dzieje się tak szczególnie w
przypadku szkoleń technicznych związanych z bezpieczeństwem. W takim przypadku, wiele firm
systematycznie ocenia czego nauczył się pracownik na koniec szkolenia. Wyniki są wtedy
porównywane z tymi uzyskanymi w początkowej, poprzedzającej szkolenie ewaluacji przy użyciu
podobnych testów.

1.3 EWALUACJA ZASTOSOWANIA UMIEJETNOŚCI NA STANOWISKU PRACY
Umiejętności są oceniane biorąc pod uwagę dwa czynniki; z jednej strony formalną wiedzę
uzyskaną przez jednostkę podczas szkolenia i jak jest ona transferowana do miejsca pracy, a z
11 (43)
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drugiej strony nieformalną wiedzę którą sama jednostka wynosi ze swojego doświadczenia
zawodowego i życiowego.

1.3.1 Ewaluacja transferu zdobytej wiedzy
Większość firm tak naprawdę nie ocenia transferu tego co było uczone czyli w jaki sposób nabyte
umiejętności są faktycznie wykorzystywane w miejscu pracy. Zauważyliśmy, że chociaż osoby
szkolone są czasem o to pytane, to tylko zaraz po szkoleniu, a nie gdy są one już z powrotem w
pracy.
To jest powód, dlaczego ta część ewaluacji nie została tutaj włączona. Aby dokonać ewaluacji
transferu wiedzy, co najmniej dwa warunki muszą być spełnione.
Pierwszym jest to, że ewaluacja powinna mieć miejsce kilka tygodni po szkoleniu, jeśli nie kilka
miesięcy. Im dłuższy okres, tym bardziej prawdopodobne jest, że konkretny wpływ szkolenia
zostanie

"osłabiony"

przez

inne

czynniki

(przyjazd

kolegi,

który

pomoże

zrozumieć

oprogramowanie, na którym zostaliśmy przeszkoleni, nowe i bardziej wyraźne wskazówki, które
pozwolą nam ożywić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia).
Czasami może to być krótkie opóźnienia w przeprowadzaniu oceny: szkolenie w zakresie
korzystania z nowego sprzętu zakupionego przez firmę, celem wypuszczenia nowego produktu.
Albo odwrotnie - większe opóźnienie: szkolenie kierowników do corocznych rozmów
oceniających, które z definicji, występują tylko raz w roku. ”Czy pracownicy mieli czas na
wdrożenie tego co było na szkoleniu? Jak można ocenić rozwój umiejętności, jeżeli nie mieli
okazji użyć ich?”
Drugim warunkiem jest to, że osoba szkolona nie może być jedyną, która przedstawia swój punkt
widzenia, ale też jego/jej bezpośredni przełożony musi być ankietowany, a wszystko to musi być
oparte na konkretnych mierzalnych wskaźnikach i faktach. Wreszcie, ważne jest, aby nie stracić
z pola widzenia faktu, że w grę wchodzi kilka czynników gdy mamy do czynienia z
praktykowaniem zawodowym. Dlatego ważne jest, aby postępować ostrożnie przy wyciąganiu
wniosków i wziąć pod uwagę czynniki związane z samą organizacją.
Narzędziami do takiej ewaluacji są często kwestionariusze, ale również po-szkoleniowe wywiady
są często prowadzone. Jest również możliwe wykorzystanie kontrolnych list obserwacji do
analizy aktywności zawodowej osób szkolonych lub analizy śladów tej działalności. Ale ocena
oparta na analizie aktywności zawodowej jest stosunkowo rzadka biorąc pod uwagę koszty
zatrudniania ekspertów do przeprowadzenia analizy.
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Realistyczne rozwiązanie pomiędzy czystym subiektywizmem, inter-subiektywnością i dogłębną
analizą pracy polegałoby na zastosowaniu dostępnych narzędzi dla samych zainteresowanych tj.
uczestników i ich przełożonych. W takim przypadku, w którym zarówno koledzy z pracy jak i
współpracownicy są zaangażowani, metoda ta jest znana jako Ocena 360° umiejętności.

1.3.2 Certyfikacja

umiejętności

nabytych

poprzez

doświadczenie

zawodowe
Pokrótce przedstawimy francuski mechanizm "VAE" (w języku francuskim "Validation des acquis
de l'experience"), który polega na wycenie doświadczenia zawodowego i/lub społecznego
jednostki. Faktycznie, większość z tego, co uczymy się na płaszczyźnie zawodowej uczymy się
podczas pracy. Francuski kodeks pracy przewiduje, że każdy zaangażowany w działalność
zawodową, ma prawo zwrócić się o certyfikację umiejętności zawodowych, jakie zdobył.
Ta certyfikacja może prowadzić do uzyskania dyplomu, tytułu, który ma wartość na rynku pracy
lub świadectwa kwalifikacji. Dyplomy i tytuły zawodowe są albo wydane przez szkołę lub
uniwersytet albo są otrzymywane po stażu, po szkoleniu w programie ustawicznego kształcenia
lub poprzez certyfikację części lub wszystkich umiejętności nabytych z doświadczeniem
zawodowym zdobytym w pracy. Certyfikacja umiejętności nabytych w czasie doświadczenia
zawodowego ma taki sam skutek, jak inne tryby egzaminowania.
Dla jury certyfikującego celem ewaluacji jest wydanie werdyktu po uprzednim zebraniu zestawu
informacji. Należy również sprawdzić, czy nabyte umiejętności spełniają oficjalne normy. Aby
wydać werdykt jury egzaminuje i przesłuchuje kandydata, który przedstawia prezentację tego
co potrafi robić.

1.4 KRÓTKA PREZENTACJA I KRYTYCZNA ANALIZA MODELU KIRKPATRICKA
Ten model (Kirkpatrick; 1959, 2007), choć najstarszy, zważywszy, że został sformułowany w
latach 60 tych, jest najczęściej stosowany. Był on szeroko krytykowany oraz poddawany
ponownej rewizji i zostały zaproponowane ulepszenia, ale wciąż jest on głównym punktem
odniesienia w tej sprawie. Zaprezentujemy go krótko zanim poddamy go krytycznej analizie.
Poziom pierwszy, zatytułowany "reakcje", zajmuje się satysfakcją uczestników po szkoleniu. To
właśnie ich poziom zadowolenia jest poddany badaniu. Drugi poziom zajmuje się tym "czego
nauczyli się" uczestnicy podczas szkolenia w zakresie wiedzy ogólnej, umiejętności i postaw.
Trzeci poziom ocenia "zmiany zachowań" wynikające ze szkolenia i transfer nabytych
umiejętności. Celem jest dowiedzieć się, które umiejętności, wiedza i postawy nabyte w trakcie
szkolenia są rzeczywiście używane w miejscu pracy. Czwarty poziom to poziom "efekty", lub
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inaczej wpływ kształcenia na poziomie organizacyjnym. Polega on na ocenie wpływu szkolenia na
funkcjonowanie, jak również na wyniki finansowe i operacyjne organizacji.

Poziom 4
informacji

Efekty
Poziom 3

Przydatność

Zachowanie
Poziom 2 Czego
się nauczono
Poziom 1
Reakcje

złożoność zbieranych informacji

Rys. 1
Reprezentacyjny model ewaluacji procesów szkoleniowych Kirkpatricka (1959); Le Louarn et Wilsa, 2001

Cechy jakościowe tego modelu są niezaprzeczalne. Kwintesencją odniesienia, utorował drogę dla
innych opinii i modeli, które nie kwestionują jego organizacji. Dzięki modelowi Kirkpatricka
mogą być poddawane ocenie różne cele szkolenia na poziomie uczestnika i organizacji. Pokazał
również, że każdy z jego czterech poziomów ma odniesienie i wynika ze szkolenia - przede
wszystkim " czego się uczono" (Arthur i in. 2003).
Jednak niektóre niedociągnięcia można zidentyfikować zarówno na poziomie teoretycznym i
praktycznym. Na poziomie praktycznym, trzeba przyznać, że jest rzadko używany przez
przedsiębiorstwa. Trudno jest ewaluować to czego się uczono jeśli ktoś posługuje się metodą
Kirkpatricka, która jest podobna do badań eksperymentalnych. Często jest tak, że brakuje
naukowych rygorów podczas ewaluacji kursu ze względu na brak czasu, wiedzy i pieniędzy.
Na poziomie teoretycznym, można postawić kilka głównych zarzutów. Po pierwsze, ten model
pomija ewaluację w okresie przed szkoleniem, kiedy potrzeby szkoleniowe firmy i jej
pracownicy są oceniani, albo gdy pozycjonowanie różnych stron uczestniczących jest rozważane,
lub po szkoleniu, gdy to czego się nauczono jest używane w pracy lub gdy korzyści płynące ze
14 (43)
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szkolenia są oceniane pod względem czy były warte swojej ceny (Bates, 2004).
Wreszcie, jest stosunkowo niedokładny, szczególnie biorąc pod uwagę, że niektóre elementy
muszą być dokładnie mierzone w określonym czasie (Kraiger i in., 1993; Kraiger and Jung, 1997;
Beech and Leather, 2006).
Mając na uwadze potrzebę stworzenia bardziej zintegrowanego podejścia, wybraliśmy BSC
(Balanced Scorecard Method - metoda zrównoważonej karty wyników) jako ramy, które należy
dostosować do budowy nowej metodologii do oceny procesów szkoleniowych.
Koncepcja i wykorzystanie BSC powinno zatem:


faworyzować proces interaktywnego formułowania celów strategicznych w ramach

zbiorowego

projektu:

stadium

projektowania

BSC

daje

różnym

zaangażowanym

podmiotom okazję do refleksji na temat strategicznych kierunków i celów zbiorowego
projektu. Ponadto, wspólne projektowanie strategicznej karty wyników i wybór
wskaźników efektywności może prowadzić do wspólnych stanowisk wokół wspólnego
modelu realizacji;


pozwalać podmiotom zaangażowanym mierzyć i śledzić efekty i czynniki sterujące,

co prowadzi do ewaluacji rezultatów i zarządzania procesami;


pozwalać im oceniać działanie systemu z uwzględnieniem jego zdolności do

spełnienia oczekiwań różnych zaangażowanych stron.
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2. METODA ZRÓWNOWAŻONEJ KARTY WYNIKÓW
Metoda Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard Method - BSC) jest
odpowiednim narzędziem do pomiaru efektywności zastosowanych strategii i może być również
używana do zarządzania i pomiaru procesów transformacyjnych. Po rozpowszechnieniu się w
świecie biznesu, zdobywa również grunt w administracji publicznej, gdzie jej potencjał jest
jeszcze silniejszy ze względu na złożoność stosowanych wskaźników wydajności. Zespół projektu
EMOLL wprowadza kolejne możliwości zastosowania metody - do pomiaru wydajności procesów
szkoleniowych w organizacjach.
Główne powody dlaczego ta metoda jest odpowiednia do tego celu są następujące:


strategia HR, i jej element edukacyjny są wyraźnie opisane w mapie strategicznej (patrz

również punkt 2.2 w niniejszej sekcji dokumentu);


strategia może być zrozumiale omówiona z kluczowymi klientami;



jest oczywiste, które projekty edukacyjne są zgodne ze strategią, a które nie;



każdy zaangażowany dział ma swoje jasno określone cele;



wprowadzanie celów zespołu wspiera zespołowe podejście do powierzonych zadań;



istnieje równowaga pomiędzy kryteriami finansowymi i nie-finansowymi.

2.1 PODSTAWOWE ZASADY METODY BSC
Składa

się

ona

z

poszukiwania

równowagi

pomiędzy

czterema

głównymi

segmentami/perspektywami, tj.:


zadowolenie klientów (obejmuje strategiczne tematy, takie jak poziom i jakość usług

świadczonych na rzecz klientów, postrzeganie jakości usług i priorytetów klientów i
instytucji ),



odpowiedzialność finansowa,
procesy wewnętrzne, np. efektywność szkolenia (wdrażanie norm jakości, wydajność,

usługi), analiza potrzeb edukacyjnych,


perspektywa nauki i rozwoju (pracowników, organizacji).
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Perspektywa
klienta

Perspektywa

WIZJA

nauki i
rozwoju

Perspektywa
finansowa

STRATEGIA

Perspektywa
procesów
wewnętrznych

.
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2.2 TWORZENIE MAPY STRATEGII
Metoda pozwala na stworzenie prostej mapy strategicznej. Mapa strategii zawiera tematy
wskazane w owalnych polach i dostarcza spojrzenie na strategię z czterech podstawowych
segmentów/perspektyw – tej klienta, finansowej, procesu oraz nauki i rozwoju. Tematy mapy
strategii mają na celu realizację wizji organizacji. W przypadku HR, oznacza to realizację
celu/wizji zdefiniowanego przez najwyższe kierownictwo dla działu HR.
W górnej części mapy są strategiczne tematy, które są ważne dla klientów organizacji, w tym
także klientów wewnętrznych. Działania te muszą być finansowane, a więc perspektywa klienta
jest wspierana przez perspektywę finansową, która obejmuje tematy związane z finansowaniem
nadrzędnej perspektywy.
Wszystkie działania, które zostały przedstawione do tej pory są zapewnione dzięki perspektywie
procesów wewnętrznych, tj. metody i procesy, dzięki którym nasze usługi są świadczone.
Żadne z powyższych nie mogą być obsłużone bez udziału ludzi i ich rozwoju oraz niezbędnych
technologii. Dlatego też podstawą mapy strategii jest perspektywa nauki i rozwoju, w tym
przypadku głównie skoncentrowana na kwalifikacjach i motywacji pracowników.
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MAPA STRATEGII

Wizja

Klienci

Wartość dla
klientów
zewnętrznych

Wartość dla
klientów
wewnętrznych

Motywacja firmy do
zastosowania
nowych
umiejętności

Finanse

Różnice wartości
Zwrot z
inwestycji

pomiędzy kursami
otwartymi a

Wystarczający
budżet
szkolenia

Procesy wewnętrzne

wewnętrznymi

Metodologia
szkolenia
wewnątrz firmy

Jasna
odpowiedzialność
za wdrożenie
szkolenia

Ustalenie
kryteriów sukcesu
szkolenia

Analiza potrzeb
szkoleniowych

Wzajemne
połączenia
innymi
działaniami
HRM

Nauka i rozwój
Rola i kompetencje
menedżerów
liniowych

Wewnętrzna
motywacja/
ambicje

Rola I kompetencje
menedżerów HR

pracownika
Kompetencje
trenerów
Kompetencje
osoby szkolonej
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2.3 OCENA WYDAJNOŚCI STRATEGII
Pewna liczba kryteriów (1 do 5) jest określona dla każdego tematu na mapie strategicznej, która
będzie odzwierciedlać pozytywny lub negatywny rozwój w zakresie realizacji danego tematu.
Organizacje uczą się mierzyć nowe wskaźniki, które dotychczas nie podlegały ewaluacji - tak
zwane miękkie czynniki (satysfakcja, jakość itp.), które są często ważniejsze niż tabele
pokazujące poziom przestrzegania budżetu instytucji.
Powstała tabela kryteriów jest nazywana Organisation BSC lub Top Level BSC. W tym konkretnym
przypadku będziemy jednak raczej mówić o HR Development BSC (zrównoważonej karcie
wyników rozwoju zasobów ludzkich) (lub o BSC dla zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich w
organizacji). Ta tabela zawiera dane liczbowe wskazujące wartości dla poszczególnych kryteriów i
sposoby ich pomiaru w zależności od priorytetów. Musimy podkreślić, że zrównoważone karty
wyników (BSC) mogą się różnić w poszczególnych organizacjach. Zestaw wskaźników nie może
być dostosowany mechanicznie; każda organizacja posiada własne uwarunkowania, tło i typowe
rozwiązania, podejścia, na podstawie których oryginalny model karty wyników zostanie utworzony.

2.3.1 Kaskadowanie kryteriów
Karta wyników procesu transformacji w tej fazie projektu może być podzielona na poszczególne
działy organizacji. W niektórych przypadkach, proces kaskadowania jest prowadzony aż do
poziomu poszczególnych pracowników. Ta karta wyników niższego szczebla zawsze wywodzi się
z celów strategicznych i kryteriów całej organizacji. W ten sposób możemy również mierzyć
udział poszczególnych instytucji w przyczynianiu się do realizacji procesu szkolenia. Stworzone
w ten sposób karty wyników mogą być następnie wykorzystane jako podstawa do projektowania
osobistych kart wyników, wskazujących kryteria dla danego pracownika. Osobiste karty wyników
mogą być połączone z systemem wynagradzania pracowników, a także z innym działającym
podsystemem w ramach systemu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich (np. ocenianie rozwoju
i kariery pracowników).
Poprzez regularne aktualizowanie mapy strategii, kryteriów i celów osobistych, wspieramy
strategiczne podejścia do nauki, wprowadzamy w życie strategię oraz zapewniamy właściwą
ścieżkę rozwoju naszego przedsięwzięcia. Po rozdzieleniu (kaskadowaniu) kryteriów dla
poszczególnych działów, możemy kontynuować proces aż do poszczególnych pracowników.
Musimy ocenić, jak ich działalność przyczynia się do realizacji celów organizacji i całej sieci.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że pewna część czynności/działań może podlegać rozsądnej
ewaluacji tylko na poziomie całej organizacji.
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W trosce o wydajność, wygodnie jest połączyć osobistą kartę wyników (lub parametry pracy), z
systemem

wynagrodzeń

(ewaluacją

personalną)

oraz

odzwierciedlać/doceniać

rezultaty

osobistej BSC w obszarze rozwoju menedżerów liniowych, organizacji procesów i pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy i w jednostkach roboczych wewnątrz danej organizacji.

2.3.2 Zaangażowanie zainteresowanych stron
Cała

metoda

BSC

jest

oparta

na

bardzo

otwartej

komunikacji

między

wszystkimi

zaangażowanymi stronami. Korzystanie z mapy strategii, która prezentuje zarówno zależność
pomiędzy ogólnym celem i jego perspektywami, jak również system pomiaru wpływu, zwiększa
przejrzystość procesu szkoleniowego w organizacji dla osób zaangażowanych w jego
świadczenie, w tym menedżerów liniowych.

2.3.3 Kryteria
Zasady te mogą mieć zastosowanie również w administracji publicznej i organach państwowych
w ramach koncepcji "inteligentnej administracji". Kluczową kwestią jest możliwość pomiaru
naszych wysiłków, aby być w stanie udowodnić, że nasze działania skierowane są w odpowiednim
kierunku. Dlatego szukamy różnych kryteriów i wskaźników, które możemy następnie używać.
Przykład: ogólne cechy obsługi świadczonej przez administrację publiczną
Cechy usługi

Szczegółowa charakterystyka

Dostępność

Lokalowo - geograficzna (np. odległość od transportu publicznego oraz
parking dla klientów, dostępność centrów klienta, znaki orientacji w
budynku itd.), dostępność w czasie (np. godziny otwarcia, ilość godzin
pracy na tydzień itp.), udogodnienia dla niepełnosprawnych, możliwości
składania zażaleń itp.

Wiarygodność

Usługa dostarczana jest w uzgodnionym terminie, zgodnie z określoną
normą (w sposób prawidłowy), bez błędów i wad prawnych (na przykład
duża liczba decyzji cofniętych przez odwoławczy organ wyższej instancji
świadczy o niskim poziomie wiarygodności).

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania w kolejce, czas zamawiania. Zazwyczaj oceniamy
wartość średnią.

Termin
dostarczenia

Czas potrzebny na dostarczenie, może również obejmować czas
oczekiwania. Zazwyczaj oceniamy wartość średnią.

Kompetencje
umiejętności

i Zdolność pracowników do stosowania swojej wiedzy i doświadczenia w
trakcie świadczenia danej usługi.
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Przyjęcie,
traktowanie
zrozumienie

Przyjazne podejście, szacunek, życzliwość, uwaga, stosowny ubiór i
i otoczenie, obsługa klienta, znajomość poszczególnych i konkretnych
wymagań różnych klientów.

Komunikacja

Zdolność do informowania petentów i obywateli, i wysłuchiwania ich,
określenie warunków dialogu.

Bezpieczeństwo

Ochrona budynku i zakładów, w których usługa jest świadczona,
bezpieczeństwo finansowe, przestrzeganie norm sanitarnych (np.
toalety).

Środowisko

Środowisko, które jest praktyczne i przyjemne dla petenta/klienta i dla
efektywnego świadczenia usługi.

Wyposażenie
techniczne

Niezbędny sprzęt IT i innych technologii, przepustowość/możliwości,
stanu i wiek sprzętu, utrzymanie/konserwacja.

Wiarygodność

Dobre imię
organizacji.

(wizerunek/image)

organu

sektora

publicznego

lub

Cechy te odpowiednie do BSC są uzupełniane innymi tradycyjnymi wskaźnikami zarządzania,
takimi jak budżet, odchylenia od budżetu itp.

2.3.4 Projekt i jego rozwój
Celem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania metody BSC podczas planowania i
realizacji programów szkoleniowych w organizacji.

Metoda może być stosowana na dwa

sposoby:
 BSC dla działu szkoleń (HR); metoda ta jest stworzona głównie dla tego przypadku.
Następujący personel powinien być zaangażowany: członkowie najwyższego kierownictwa
organizacji, menedżerowie zasobów ludzkich (HR), specjaliści od dokształcania,
kierownicy

średniego

szczebla

(liniowi),

tj.

pracownicy

organizacji,

którzy

są

odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania i rozwoju zasobów
ludzkich oraz będą ściśle współpracować przy wdrażaniu metodologii ewaluacji i pomiaru
efektywności kształcenia w organizacji.


BSC na poziomie organizacji. Jak zostanie wyjaśnione poniżej, ważną częścią BSC jest

proces uczenia się w organizacji. W mniejszych organizacjach, możemy mierzyć
efektywność szkoleń używając BSC (zrównoważonej karty wyników) dla całej firmy, bez
wdrażania poszczególnych HR BSC (kart wyników dla zasobów ludzkich).
Jeśli chodzi o ekspertów BSC tj. konsultantów i animatorów, dwa rodzaje specjalistów są
potrzebne:
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Pierwszy to koordynator, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie metodologii do

organizacji beneficjenta oraz za szkolenie i doradztwo w zakresie wdrażania metodologii;


Drugi, bardziej ukierunkowany matematycznie, będzie projektował odpowiednią

strukturę i szczegóły wymiernych/mierzalnych wskaźników dostosowanych do konkretnej
organizacji.
Metoda będzie wdrażana w organizacjach docelowych przez obu ekspertów. Eksperci będą ściśle
współpracować z najwyższym kierownictwem, menedżerem HR oraz innymi pracownikami
zaangażowanymi w organizacji docelowej i prowadzić wdrażanie. Będą oni wprowadzać produkt
do nich, uczyć ich jak używać modelu symulacyjnego (gra zarządzania strategicznego do
symulacji sytuacji firmy), ułatwiać wdrażanie i kierować ustawianiem wymiernych wskaźników
ewaluacji efektywności szkolenia, które muszą być dostosowane do konkretnej organizacji.
Razem, dwóch ekspertów (koordynator i ekspert od wskaźników) będzie promować metodologię i
doradzać przy indywidualnym dostosowaniu metodologii do każdego konkretnego kontekstu
organizacyjnego, aby umożliwić beneficjentowi jej wykorzystanie.
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3. NOWA METODOLOGIA EWALUACJI PROCESÓW SZKOLENIOWYCH EMOLL
Aby zoptymalizować jakość ewaluacji szkolenia, metodologia EMOLL ma zaproponować model,
który jednocześnie uwzględnia (bardziej niż model Kirkpatricka, nawet w ulepszonej formie)
kontekst szkolenia, podkreślenie czynników indywidualnych i zbiorowych oraz formułowanie
wskaźników zgodnie z wybraną metodologią BSC, skonstruowaną w procesie zintegrowanego
dopasowywania. W tym procesie, nie jest tak bardzo nastawiona na dokładne liczenie
hipotetycznego zwrotu z inwestycji zainwestowanych środków ale bardziej na rozpatrywanie
ewaluacji jako narzędzia służącego postępowi i rozwojowi.

3.1 METODOLOGIA MAJĄCA NA CELU
POMIĘDZY ‘IEC’, ‘EEC’ ORAZ ‘PUT’

DYNAMICZNĄ

RÓWNOWAGĘ

Metodologia EMOLL kontynuuje ten proces ewaluacji szkolenia, który rozpoczął się wraz z analizą
potrzeb, z punktu widzenia uczestników szkolenia,

i który ewoluował stopniowo w kierunku

oceniania umiejętności i określania możliwości wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w
miejscu pracy .
Wszystkie procesy i narzędzia stworzone a następnie przedstawione w niniejszym dokumencie są
zebrane w celu skutecznej i efektywnej ewaluacji szkoleń oraz, bardziej ogólnie, umiejętności
personelu, poprzez naleganie na kontekstualizację i powiązania pomiędzy środowiskami.
Rzeczywiście, nacisk położony na umiejętności personelu w większości metod ewaluacji wydaje
się minimalizować znaczenie środowiska, tego "in situ" (łac. w miejscu) w którym odbywa się
szkolenie. Niemniej jednak badania przeprowadzone nad ewaluacją mechanizmów kładą nacisk
na konieczność budowy połączenia pomiędzy składnikami mechanizmu, jego środowiska,
zainteresowanych podmiotów i wyników szkolenia, w celu uchwycenia wpływu szkolenia.
Z drugiej strony, dawanie pierwszeństwa ewaluacji “ilościowej” opartej na pomiarze rezultatów,
prowadzi do utraty znaczenia określonych mechanizmów edukacyjnych.
Wskaźniki powinny zatem być rozpatrywane w sposób, który ma charakter globalny, jakościowy i
wyrażane być w odniesieniu do równowagi pomiędzy zmieniającym się otoczeniem - środowisko
wewnętrzne firmy (IEC- the Internal Environment of the Company) i środowisko zewnętrzne
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firmy (EEC - the Environment External to the Company ) - oraz osobą szkoloną (PUT - the
Professional Undergoing Training). Podstawowe wskaźniki zbudowane są z punktu widzenia
zdolności do umiejscowienia i spersonalizowania programu szkolenia z uwzględnieniem relacji
pomiędzy tymi różnymi środowiskami i ich ewolucji od czasu T (przed szkoleniem) do czasu T +
(po szkoleniu), biorąc pod uwagę, w tym samym czasie, zarówno firmę jak też osobę, która jest
szkolona.
Muszą one być zdefiniowane na trzech poziomach lub etapach:


przed szkoleniem,



podczas szkolenia jako takiego,



po szkoleniu.

Sprowadza się to następnie do połączonych trzech środowisk − samego uczestnika szkolenia,
uczestnika powiązanego ze swoją firmą, i zdolności przedsiębiorstwa do umiejscowienia się w
swoim otoczeniu − w trzech różnych stadiach czasowych.
Trzy poziomy pomiaru (szczegółowo opisane w rozdziałach 3.1.1 - 3.1.3) obejmują 3 etapy w
procesie edukacji:


analiza i identyfikacja potrzeb edukacyjnych (etap "przed szkoleniem" – patrz rozdz.

3.1.1),


realizacja procesu edukacyjnego wraz z oceną uczestników szkolenia (na początku,

w trakcie i po zakończeniu szkolenia), z możliwością modyfikacji programu szkolenia
(etap "w trakcie szkolenia" - patrz rozdz. 3.1.2),


ocena/ewaluacja szkolenia - ocena skutków i korzyści w praktyce, w szczególności

dla przeszkolonego pracownika oraz organizacji / pracodawcy (etap "po szkoleniu" -patrz
rozdz. 3.1.3.)

Koncepcja i podejście do rozwoju pracowników w metodzie EMOLL jednocześnie ułatwia
innowacyjny i kompleksowy obraz procesu kształcenia z punktu widzenia innych, związanych z
personelem systemów i podsystemów; jednocześnie z uwzględnieniem poglądów na rozwój
pracowników z kolejnych trzech perspektyw - finansowej (kosztowność inwestycji w rozwój
zasobów ludzkich), procesów wewnętrznych (nie tylko w zakresie rozwoju zasobów ludzkich) i
klientów - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (ich zadowolenie z wyników pracy
zatrudnionych osób - zarówno uczestników jak trenerów) - Zobacz także rozdz. 3.1.4.
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3.1.1 Przed szkoleniem
Na tym poziomie, musi być przeprowadzona dokładna potrójna analiza:


środowiska na zewnątrz firmy (rozwój, konkurencja),



środowiska wewnętrznego firmy (strategia, potrzeby, wymagania firmy),



możliwości przystosowania się osoby szkolonej do przedsiębiorstwa i do rozwijania

swojej osoby (nabywanie umiejętności, rozwój osobisty i zawodowy).
Proces poszukiwania może być prowadzony w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednie
poszukiwanie odbywa się wśród różnych podmiotów uczestniczących:


osoby lub osób zarządzających,



ludzi, którzy mają zostać przeszkoleni,



nawet wśród wtórnych beneficjentów ( na przykład kolegów z pracy w przypadku

programu szkoleniowego skierowanego do menedżerów, klientów w przypadku programu
szkoleniowego skierowanego do osób zajmujących się sprzedażą itp.).
Narzędziami używanymi w tym procesie są analizy zewnętrznego środowiska firmy wśród ludzi
zarządu/kierownictwa, pytanie okolicznych odbiorców (jeśli analiza środowiska zewnętrznego
grupy docelowej wydaje się trudna, to badanie może być przeprowadzone za pomocą ankiet).
Analiza zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa, tak jak ankiety, ułatwia postawienie
następujących pytań w celu ustalenia poziomu i celu szkolenia:


Dlaczego takie zapotrzebowanie? Skąd się ono wzięło?



Jakie są motywacje i oczekiwania różnych podmiotów?



Jakie są obecne praktyki?



Jakie są napotkane problemy?



Jakie są priorytety? Jakie są ograniczenia?



Czy organizacja ma źródło odniesienia umiejętności i narzędzia do ewaluacji?

Pośrednia analiza oznacza, że odnosimy się do źródeł dokumentalnych, artykułów, sprawozdań,
wywiadów itp. zajmujących się tematyką, której nie zbadaliśmy bezpośrednio (na przykład
wykorzystanie wyników badań prowadzonych przez stowarzyszenia zawodowe i stowarzyszenia
konsumentów, danych dostarczonych przez inne departamenty przedsiębiorstwa, źródła
związkowe itp.) w celu identyfikacji określonej liczby problemów, praktyk, oczekiwań i zasobów.

26 (43)

Description of the innovative EMOLL methodology

3.1.2 Podczas szkolenia
Proces ewaluacji EMOLL przyczynia się do skonstruowania spójnego projektu szkolenia,
zakończonego celami i przekładającego się na konkretne cele, jak również do weryfikacji jego
wydajności w tym samym czasie. Nie możemy zatrzymać się na sformułowaniu celu
edukacyjnego, nie dostarczając narzędzi do kontroli tego, co ma być osiągnięte. Określenie
celów w zakresie wiedzy i umiejętności pozwala nam wyjaśnić warunki oceny i zaktualizować
środki stosowane

w celu weryfikacji osiągnięcia zamierzonych celów. Jest to prawdą w

przypadku dostosowania szkolenia do wymagań i potrzeb zidentyfikowanych przed procesem, a
także z punktu widzenia progresji nabytych umiejętności, która może być oparta na dynamice
zintegrowanej ewaluacji i na „TIC”.
Ewaluacja

EMOLL jest zatem ciągłym procesem, który towarzyszy tworzeniu i prowadzeniu

szkolenia.
Powinny być wyodrębnione różne rodzaje ewaluacji, odpowiadającej na poszczególne rytmy,
które pojawiają się w różnych momentach szkolenia i powinna ona interweniować w założony
sposób przed, w trakcie i po jego realizacji.
*
Ocena wstępna (lub diagnoza)
Uczestnicy na początku szkolenia charakteryzują się w większym lub mniejszym stopniu
niejednorodnością wiedzy i umiejętności. Dlatego istotne jest, aby przed rozpoczęciem procesu
szkolenia dokonać oceny poziomu każdego kursanta w celu dostosowania szkolenia. Ta wstępna
ewaluacja ułatwia:


dostosowanie treści i cech planowanego szkolenia do poziomu kursantów,



tworzenie jednorodnych grup



dostosowywanie się kursantów w stosunku do celów kształcenia,



ustalenie stanu początkowego, który można będzie porównać ze stanem końcowym,



dobre rozpoczęcie szkolenia: kursanci, po dokonaniu podsumowania swojej wiedzy,

faktycznie są gotowi do uczestnictwa w szkolenia.
Trener musi rozwijać lub kupić narzędzia przystosowane do ustalenia poziomu kursantów w
związku z przewidzianym szkoleniem. Narzędzia te mogą przybierać różne formy: pisemną, ustną
lub elektroniczną.
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Ewaluacja w trakcie
Odbywa się ona w zasadzie na końcu każdego etapu uczenia. Informuje trenera i uczestników o
osiągniętym stopniu przyswojenia materiału i ostatecznie ułatwia zdiagnozowanie, gdzie i z czym
kursant ma trudności. W ten sposób realizuje funkcję sprzężenia zwrotnego, to znaczy, że
dostarcza opinie z powrotem zarówno do uczestnika szkolenia (który rozumie obraną drogę i
nadaje ostateczny kształt temu czego się nauczył/nauczyła) jak też do trenera w odniesieniu do
jego/jej rozwoju dydaktycznego.
W przypadku technicznych programów szkoleniowych, w których cele edukacyjne są
zhierarchizowane według funkcji rosnącej złożoności, nie ma sensu kontynuować programu, jeśli
wymagany poziom nie został osiągnięty. W tym przypadku konieczne jest, aby zaplanować i
organizować okresowe sprawdzanie kształcenia.

Ewaluacja końcowa
Ma ona miejsce na końcu szkolenia i przeprowadzana jest na globalnych zadaniach
odpowiadających wymaganym zdolnościom. Ćwiczenie powtórzeniowe z całego szkolenia ma
kluczowe znaczenie.
Ocena ta pozwala jednocześnie na przygotowanie kolejnego programu optymalnie wykorzystując
zebrane informacje. Narzędzia ewaluacji zastosowane w fazie oceny wstępnej muszą być spójne
z tymi stosowanymi w fazie ewaluacji końcowej. Weryfikują one cele i mierzą poziom zdobytej
wiedzy.

3.1.3 Po szkoleniu
Po szkoleniu, w inny sposób i angażując wiele podmiotów i różne kryteria, należy zweryfikować
dwa główne punkty w odniesieniu do efektów kształcenia, za pomocą różnych narzędzi i
dostępnych wskaźników:


poziom satysfakcji uczestników szkolenia i przedsiębiorstwa, jak również poziom

możliwości przeniesienia wiedzy do miejsca pracy, w odniesieniu do początkowych
oczekiwań wobec zakończonego szkolenia;


rezultaty w zakresie wydajności(osiągów) organizacji i zwrotu z inwestycji.
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Wzajemne powiązanie pomiędzy nabytymi umiejętnościami i zachowaniem uczestników
szkolenia zostało wyraźnie zaobserwowane, ale przede wszystkim zauważono silny wpływ
środowiska pracy na tą relację.
Aby sprawić żeby pracownicy byli bardziej kompetentni i zapewnić wymaganą wydajność pracy
wysokiej jakości, nie wystarczy stworzyć i wdrożyć "szyty na miarę" program szkolenia
jakościowego; pracownicy muszą również mieć możliwość (bezpośrednio po zakończeniu
programu szkolenia) wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, jeśli to możliwe, w
maksymalnym możliwym zakresie.
Pomiar efektów i korzyści płynących ze szkolenia po jego zakończeniu jest ważny dla:


uczestnika szkolenia z perspektywy jego osobistego rozwoju i korzyści dla jego

osobistego wykonywania pracy; efektów pracy w zespole roboczym i w organizacji
(wyższa jakość pracy, wyższa wydajność i efektywność procesów pracy);


projektowania przyszłych programów szkoleniowych i procesów w obszarze rozwoju

zasobów ludzkich w organizacji.

Wyniki ewaluacji powinny również być poddane ocenie, a czasowa perspektywa ewaluacji
procesów szkolenia jest uruchamiana w sposób rozciągnięty w czasie. Podstawowym celem
ewaluacji jest regulacja procesu szkolenia, ważna jest możliwość monitorowania rozwoju
ewaluacji z biegiem czasu i weryfikacji, w jakim stopniu wyniki ewaluacji zostały wykorzystane
przy wprowadzaniu modyfikacji mechanizmu.
Rozłożony w czasie monitoring jest ważny w tym kontekście. Wymaga to pewnej trwałości
wykorzystywanych narzędzi, aby umożliwić dokonywanie porównania na przestrzeni czasu.

3.1.4 Kontekst procesu edukacyjnego
Metoda EMOLL, która jest zorientowana według swoich podstawowych zasad w kierunku obszaru
procesów edukacyjnych, może być bardzo dobrze zaimplementowana zarówno w organizacjach
komercyjnych jak i niekomercyjnych, sektora publicznego. Zwłaszcza organizacje sektora
komercyjnego bardzo często postrzegają rozwój pracowników jako pozycję kosztów, a nie jako
pozycję inwestycyjną w swoich budżetach. Metoda EMOLL (przy wsparciu eksperta z dziedziny
tej metodologii) prowadzi przedsiębiorstwo do świadomości w szerszym kontekście, a także, jeśli
jest prawidłowo realizowana, do mile widzianej, szerokiej przydatności jej wyników.
Odpowiednie mierzalne kryteria metodologii EMOLL, odnoszące się do procesów edukacyjnych i
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służące uświadamianiu o wzajemnych zależnościach, obejmują następujące kryteria pomiarowe:


Satysfakcja klienta wewnętrznego (pracownika na stanowisku kierowniczym) z

pozyskania wykwalifikowanego pracownika (błędna identyfikacja potrzeb szkoleniowych
pracowników, wdrożenie niezbędnych szkoleń w niewłaściwym czasie lub niedostateczne
sprawdzenie nabytych umiejętności mogą powodować brak wystarczającej wiedzy,
umiejętności i gotowości pracowników do wykonywania

pracy,

lub zwiększoną

niepożądaną mobilność, i mogą być one negatywnie ocenione);


Satysfakcja klienta zewnętrznego (odbiorcy produktów lub usług) jest zależna od

jakości pracy wykonywanej przez pracownika. Niewystarczająca wydajność pracownika
(pod względem jakości i czasu) może wynikać nie tylko z niedostatecznego poziomu
kompetencji danego pracownika dostarczającego produkt lub usługę, ale również z
niedostatecznych kompetencji menedżerskich kierownika organizującego pracę, czy
proces produktu lub usługi (w tym brak kompetencji w kierowaniu, rozwijaniu i
motywowaniu ludzi, jak również określaniu potrzeb szkoleniowych);


Znaczenie działu HR zapewniającego procesy edukacyjne w organizacji, wachlarz i

poziom jego działań systemowych i proceduralnych (odpowiednie wskaźniki składają się z
istnienia i pozycji działu HR w strukturze organizacji; istnienia, realizacji i wzajemności
powiązań procesów edukacyjnych na przykład z procesami oceniania i wynagradzania
pracowników i karierami pracowników wewnątrz organizacji; istnienia systemowej
koncepcji procesów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich powiązanego z procesami
edukacyjnymi), itp.
Ten widok w szerszym kontekście, który jest ułatwiony dzięki metodzie EMOLL z wykorzystaniem
ustawiania mierzalnych/wymiernych wskaźników, a następnie kryteriów dających się oceniać
finansowo, oferuje nowe, skuteczne i kompleksowo opracowane podejście do skuteczności
rozwoju zasobów ludzkich. Wynik składa się nie tylko z ewidentnego/widocznego finansowego
wskaźnika zwrotu z inwestycji, ale także możliwości tworzenia wewnętrznych procesów bardziej
skutecznymi, a tym samym zapowiedzi zadowolonych klientów oraz związanego z tym
prognozowanego zwiększenia prosperity i konkurencyjności organizacji.

3.2 MOBILZACJA UCZESTNIKÓW I ZINTEGROWANA REFERENCYJNOŚC
CELEM WSPÓLNEJ EWALUACJI
Ewaluacja odbywa się w kontekście społecznym, gdzie interakcje są w większym lub mniejszym
stopniu konfliktowe, i gdzie ewolucja mechanizmów edukacyjnych rodzi pytanie o rodzaj analizy
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do wykorzystania, jakie informacje gromadzić i jakie wartości preferować. Możemy odwoływać
się do przepisów prawnych i umów, ale nic nie gwarantuje, że podmioty zaangażowane będą je
akceptować.
Ustawienie podmiotów i forma ich wpływu na konstruowanie powiązanego dostosowywania
klasyfikacji informacji są szczególnie strategiczne. Koncepcja zakłada, że umieszczanie
referencyjne jest częścią procesu ciągłej negocjacji. W zależności od poziomu porozumienia,
dotyczącego ewaluacji, jej cele i formy, wyniki ewaluacji będą w większym lub mniejszym
stopniu przyjęte lub odrzucone przez zainteresowanych.
Mobilizacja uczestników do tych różnych etapów okazuje się być niezbędna w celu określenia
odpowiedniego

procesu

referencyjnego

towarzyszącego

praktyce

ewaluacyjnej.

Pojęcie

referencyjność należy odróżnić od jego rutynowego znaczenia jako uporządkowanego
wprowadzania treści i norm przez decydentów lub ekspertów.
Jest ono definiowane jako poszukiwanie elementów, które są w stanie wyjaśnić i uzasadnić
programowanie i ocenianie działań edukacyjnych. Ewaluacja wymaga wyjaśnienia jaka jest
stawka w grze: jakie decyzje będą podejmowane w rezultacie i które kryteria będą stosowane to znaczy, sposób interpretacji informacji.

Ta procedura polega na zlokalizowaniu punktów odniesienia w sferze teoretycznej, w której
ewaluacja się odbywa, w kontekście miejsca gdzie ma ona miejsce i w domach zainteresowanych
osób. To również prowadzi nas do budowania instrumentów analizy w której kryteria są
dostosowywane a wskaźniki opracowywane w celu sprawdzenia poziomu spełnienia kryteriów.
Sprowadza się to w ten sposób do procesu, który jest przeciwieństwem "referencyjności" w
powszechnym znaczeniu tego słowa, które często określa narzędzie, które jest sztywne,
skonsolidowane i nakazowe. Na podstawie wcześniejszej wymiany myśli i negocjacji, partnerzy
mogą dojść do porozumienia w kwestii gromadzenia i interpretacji informacji, jak również
działań naprawczych do wdrożenia.
Taki proces ewaluacji współpracującej wymaga różnych strategii konsultacji i implementacji
jako pochodnej kontekstu, w którym odbywa się, w szczególności, jako pochodnej kultury
oceniania u podmiotów, których to dotyczy. Ważnym czynnikiem są kompetencje eksperckie i
wszystkich uczestników dokonujących czynności oceniających, co jest konieczne do postrzegania
ich niezbędności, skuteczności i efektywności, jak również do prezentacji, interpretacji i
stosowania ich wyników.
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3.3 POSZCZEGÓLNE POZIOMY, WYMIARY I NARZĘDZIA EMOLL STOSOWANE
W EWALUACJI PROCESÓW SZKOLENIOWYCH
Poziom

Mierzony wymiar

Kryteria

Narzędzia

Formalne konsultacje z

Konsultacje

firmą i mobilizacja
Strategiczny
kompromis
pomiędzy
zamówieniem firmy
IEC

a
przeprowadzonym
szkoleniem

Program i wsparcie

uczestników

szkolenia

Stosowność w

Analizy EEC; wywiady

odniesieniu do
Porównanie pierwotnego

pierwotnego

zamówienia i realizacji

zamówienia

szkolenia
coś "Extra"(dodatkowo)
otrzymane dzięki
szkoleniu
Kwestionariusze

Reakcje

i

skale

Satysfakcja kursantów

subiektywnej oceny treści

Satysfakcja firmy

szkolenia

IEC/PUT

(interesujące,

adekwatne, jakościowe)
Testy wielokrotnego wyboru
Wiedza

sprawdzające

wiedzę

(możliwość automatyzacji) i
ćwiczenia
Wprowadzenie do praktyki,
indywidualna lub zbiorowa,

Zdolności, umiejętności

ocena

PUT

i

innych(kolegów)

Czego się
nauczyłem

siebie

Postawy
-

Zaufanie

-

Motywacja

-

Znormalizowane skale
Samoocena

Poczucie

wydajności
PUT

Umiejętności
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Zachowanie

przeniesienie do pracy

badania

nabytych

umiejętności
Wydajność w pracy (analiza
CR EEC, analiza praktyk)
Satysfakcja

z

pracy

(wywiady)
Analiza transferu w 360 °
Produktywność
IEC EEC

Wyniki

Jakość

Zwrot z inwestycji

Rentowność

EEC / IEC Promowanie

Zapotrzebowanie

/ PUT

szkolenia

szkolenia

HR:

poziom

absencji, konflikty
Zadowolenie klienta

Klimat społeczny

IEC

wskaźniki

Mierzenie klimatu w firmie
Wskaźniki zysku lub zmiany
kosztów
na Plan szkolenia
Zbieranie potrzeb

* objaśnienie skrótów użytych w kolumnie “Poziom” patrz str. 24 i 25

3.4 OGÓLNA TABLICA WSKAŹNIKÓW DLA EWALUCJI EMOLL
Wskaźniki wynikowe BSC ułatwiające pomiar efektywności i skuteczności mechanizmu
towarzyszącego w odniesieniu do oczekiwań różnych zainteresowanych stron są podzielone na
cztery główne osie: Klienta; Finansów; Procesów wewnętrznych; Wiedzy, umiejętności i
nabytych kompetencji. Dla każdej osi, zostały zdefiniowane kategorie. Każda z tych kategorii
jest ma zasób pewnej liczby wskaźników, które będą wybrane i dostosowane do każdej
organizacji jako pochodna jej wizji strategicznej (EEC / IEC / PUT).

3.4.1 Widok streszczony
Patrz strona 20.
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3.4.2 Przykłady niektórych zintegrowanych wskaźników strategicznych
Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) muszą być zgodne z kryteriami SMART . Oznacza to, że
pomiar ma szczegółowy (Specific) cel dla biznesu, jest mierzalny (Measurable) by można było
wyrazić wartość liczbową KPI, zadane normy są osiągalne/realistyczne (Achievable), poprawa
wskaźnika KPI jest istotna (Relevant) dla sukcesu organizacji i wreszcie jest on umiejscowiony w
czasie (Time phased), co oznacza że wartość lub efekt są pokazane dla wcześniej ustalonego i
istotnego okresu czasu.

PIERWSZY PRZYKŁAD
Perspektywa:

Klienta

Temat strategiczny:

Procesy wewnętrzne

Pomiar:

Analiza potrzeb szkoleniowych

Flaga pomiaru:

Lx

Menedżer pomiaru BSC

(zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów)

Wartość docelowa:

(zostanie uzupełniona w trakcie pilotażów)
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Opis pomiaru:
Identyfikacja, opis i analiza kompetencji zbiorowych i indywidualnych oczekiwanych
przez firmę/organizację i porównanie z faktycznymi kompetencjami zasobów ludzkich są
podstawą wewnętrznych planów szkoleniowych.
Kluczową kompetencją menedżerów zasobów ludzkich i trenerów wewnętrznych, jest
zdolność dokonania analizy potrzeb szkoleniowych opierającej się na kompetencjach.
Najważniejsza wiedza i kompetencje wymagane od trenerów i pracowników HR przy
analizowaniu potrzeb szkoleniowych firmy/organizacji potrzeb szkoleniowych są
następujące:
-

znajomość poszczególnych procesów w firmie/organizacji i zależnych od

nich wyników (produkty/usługi świadczone przez każdy z poszczególnych
procesów);
-

znajomość głównych działań/zadań, które składają się na każdy konkretny

proces w firmie/organizacji;
-

znajomość kompetencji zawodowych wymaganych od zasobów ludzkich do

realizacji tych zadań i działań w zgodności z oczekiwanymi standardami jakości
(słownik kompetencji firmy/organizacji);
-

zdolność do podziału każdej kompetencji na jej elementy składowe: wiedza,

zdolności, zachowania;
-

zdolność

dokonywania

rewizji

kompetencji

celem

określenia

luk

kompetencyjnych pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi a rzeczywistymi
kompetencjami poszczególnych zasobów ludzkich w firmie/organizacji.
Połączenie z rozwojem zasobów ludzkich:
-

dokładna znajomość kompetencji (i wymaganego poziomu) obecnie

wymaganych od każdego członka personelu, zgodnie z bieżącymi zadaniami, które
ma on/ona osiągnąć, jest podstawowym warunkiem skutecznych planów
szkoleniowych (mapy kompetencji firmy/organizacji i audyty kompetencji
personelu );
-

dokładna znajomość przyszłych kompetencji wymagane od pracowników,

zgodnie z projektami rozwoju firmy/organizacji jest fundamentalną podstawą do
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planowania zarządzania miejscami pracy i umiejętnościami.
Mierzony wskaźnik ma wpływ na:

-

-

charakter produkcji w firmie/organizacji (produkty lub usługi);

-

poziom umiejętności technicznych wymaganych od pracowników;

-

wielkość firmy/organizacji;

-

poziom złożoności procesów w przedsiębiorstwie/organizacji

-

plany obciążenia, budżetów .

Sposób obliczania wskaźnika:
-

Procent procesów w firmie/organizacji które są analizowane i opisane w mapach
kompetencji, słownikach kompetencji;

-

Procent przeprowadzonych audytów kompetencji rocznie (lub w innym okresie
referencyjnym)/liczba członków firmy/organizacji.

Źródło danych: (zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów)
Wartość docelowa: (zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów)
Okres podlegający pomiarowi: (zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów)
Przeprowadził:
Data:
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DRUGI PRZYKŁAD
Perspektywa:

Nauki i rozwoju

Temat strategiczny:

Kompetencje kursantów

Pomiar

Ocena kompetencji technicznych

Flaga pomiaru:

Lx

Menedżer pomiaru BSC

(zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów)

Wartość docelowa:

(zostanie uzupełniona w trakcie pilotażów)

Opis pomiaru:
Kompetencje techniczne kursanta są mierzone przed lub na początku szkolenia i na
końcu szkolenia lub po szkoleniu. Różnica pomiędzy początkowymi kompetencjami
technicznymi i kompetencjami zdobytymi będzie służyć oszacowaniu nauki. Będzie ona
mierzona przy użyciu ewaluacji początkowej i ewaluacji podsumowującej, które są
prowadzone są na tych samych zasadach. Oznacza to, że ewaluacja musi być dokonana
przy użyciu tych samych narzędzi.
Narzędzia zostały zaprojektowane w celu ułatwienia oceny kompetencji, tj. ocena oparta
jest na zadaniach ogólnych/globalnych podobnie do zadań profesjonalnych. Możemy
jednak mówić również o autentycznej ocenie. Autentyczne ocenianie dostarcza
kandydatom wyzwań ze świata fachowców, które wymagają od nich stosowania
odpowiednich umiejętności i wiedzy.
Oceniający oszacowuje wartość kompetencji na liście kontrolnej obserwacji, która jest
wypełniana w czasie obserwacji lub w trakcie wywiadu z pracownikiem
przeprowadzonego przez kierownika operacyjnego. Ocena ta znajduje przełożenie w
skali oceniania.

Połączenie z rozwojem zasobów ludzkich:
Zarządzający muszą zaplanować system standardów zawodowych, czyli wykaz
umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych do utrzymania stanowiska i bycia w stanie
rozwijać się zawodowo. Musi to być wykonane przez analizę pracy.
Podczas wywiadu z pracownikiem, diagnoza jest osiągnięta wspólnie przez pracownika i
jego/jej kierownika, umożliwiając pracownikowi ocenę swoich umiejętności zawodowych
i uzdolnień oraz umożliwiając pracodawcy ustalenie potrzeb szkoleniowych pracownika.
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Mierzony wskaźnik ma wpływ na:
-

Proces ewaluacji umiejętności w przedsiębiorstwie/organizacji

-

Zadowalający rozwój środowiska pracy

-

Jakość planu szkoleń w przedsiębiorstwie.

Sposób obliczania wskaźnika:
(wartość końcowa – wartość początkowa)

× 100

wartość maksymalna

Jednostka – źródło danych: (zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów)
Wartość docelowa: (zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów )
Okres podlegający pomiarowi: (zostanie uzupełnione w trakcie pilotażów).

Przeprowadził:
Data:
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4. WNIOSKI KOŃCOWE
W dzisiejszych czasach, zarówno krajowe jak też europejskie firmy inwestują znaczne środki w
szkolenie ludzi. Jednocześnie, w związku z rosnącą presją konkurencji w zakresie działalności
gospodarczej, bardzo często omawiana jest kwestia wpływu nakładów na rozwój pracowników w
organizacjach. Głównymi zagadnieniami omawianymi w tej dziedzinie są niewystarczające
wykazywanie i możliwość udowodnienia korzyści płynących ze szkolenia dla głównych podmiotów
- pracowników, a szczególnie pracodawców.
Intencją opracowania nowej metodologii (EMOLL), wynikającej z braku odpowiednich narzędzi
do zajmowania się wymienionymi zagadnieniami, było określenie obecnego stanu rzeczy w tej
dziedzinie (patrz sekcje 1 i 2 niniejszego dokumentu), a następnie stworzenie metody (patrz
sekcja 3 niniejszego dokumentu), która stanowiłaby odpowiednie narzędzie do pomiaru korzyści
płynących z edukacji, a jednocześnie do przeprowadzenia próby wdrażania pilotażowego tej
metody w konkretnych organizacjach (w krajach poszczególnych partnerów projektu).
Cel projektu - pakiet roboczy 2 został spełniony w całości:
a)

została opracowana innowacyjna metoda EMOLL do pomiaru korzyści ze szkoleń

(patrz dokument - rezultat nr 2 pakietu roboczego 2.);
b)

został stworzony zestaw wskaźników pomiarowych (patrz rezultat nr 3

pakietu

roboczego 2.);
Innowacyjność metody EMOLL oparta jest nie tylko na pomiarze skutków określonych zdarzeń
szkoleniowych, ale całego cyklu procesu edukacyjnego, z uwzględnieniem celów strategicznych
organizacji, w ramach zestawu wskaźników z wielu perspektyw dotyczących rozwoju
pracowników w organizacji. Oprócz wskaźników finansowych, metoda także dotyka obszarów
podejścia do klienta, procesów wewnętrznych i ich organizacji oraz pomiaru wskaźników
kształcenia w ramach kompleksu działań dotyczących całego procesu edukacyjnego w organizacji
(od analizy potrzeb szkoleniowych, poprzez realizację szkoleń, do oceny wyników kursantów i
korzyści płynących ze szkoleń, zarówno dla uczestników jak i organizacji).
Podczas procesu pilotażowego, pomiar procesów edukacyjnych (zwłaszcza w organizacjach
sektora produkcyjnego) został wkomponowany w szerszy kontekst podstawowych celów
strategicznych i obszaru zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich w tychże organizacjach.

Metoda EMOLL, w trakcie procesu implementacji w badaniu pilotażowym, i doświadczenia
partnerów odzwierciedlone w ich opiniach dotyczących wdrażania w 12 organizacjach (patrz
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raporty D7 i D8 tego projektu), dowiodły, że koncepcja metody EMOLL:


spełniła zamierzenia określone we wstępie do części 3 tej metodologii - tj. że

metodologia stanowi narzędzie do postępu i rozwoju w obszarze zasobów ludzkich
(zarządzania nimi i ich rozwoju), i przyczyniła

się do rozszerzonej percepcji tej

dziedzinie z innych ( nie tylko finansowych) punkty widzenia;


potwierdziła wymóg dotyczący dostosowania narzędzi metody EMOLL

(mapa

strategii, punkty odniesienia, w tym specyfikację ich kryteriów i ich przydatności w
pomiarach) do kontekstu organizacyjnego i zarządzania w każdej z poszczególnych
organizacji (zadeklarowane we wstępie, a także w konkluzji punktu 2.3. 4 tej metody);


wykazała konieczność równoległego wprowadzenia indoktrynacji przez ekspertów

metody EMOLL w obszarach:
-

kompleksowego postrzegania procesów szkoleniowych w kontekście innych

systemów oraz procesów zarządzania i rozwoju zasobami ludzkimi w organizacji,
które nie mogą być pomijane podczas realizacji wizji i strategii każdej
organizacji,
-

celów metody, które koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i ciągłym

doskonaleniu czynników mających wpływ na efekty procesów edukacyjnych,
których powodzenie zależy od kompleksu innych systemów i procesów w
organizacji.

Wartość dodana metody EMOLL składa się z korzyści dla jej uczestników, podczas:


badania pilotażowego (pracownicy działów HR, menedżerowie, specjaliści,

nauczyciele i inne osoby zainteresowane poszczególnymi tematami badania pilotażowego
metody) - lepsza orientacja, a dla niektórych osób także rozwój kompetencji w zakresie
procesów edukacyjnych wraz z wyrażeniem zainteresowania dalszego rozwoju osobistego
w tej dziedzinie;


realizacji projektu (zespoły projektowe partnerów w poszczególnych krajach) –

poznawanie pewnych szczegółów i procedur w zakresie procesów edukacyjnych w
poszczególnych krajach, ich kultury oraz wybranych organizacji uczestniczących w teście
pilotażowym metody EMOLL.

Z punktu widzenia dobrej praktyki i dla trwałości metody EMOLL w praktyce dla
poszczególnych krajów po zakończeniu programu szkoleniowego lub dla dalszych powiązanych
działań ponadnarodowych, zalecane jest stosowanie poniższych wskazówek:
a)

Zalecenia dotyczące stosowania EMOLL metody w poszczególnych krajach:
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Pozyskanie metody w potencjalnych organizacjach (optymalni kandydaci do

realizacji metody EMOLL składają się z organizacji o zinstytucjonalizowanej i
sformalizowanej wizji i strategii, skorelowanej ze strategią w obszarze Zarządzania
Zasobami

Ludzkim

(HRM)

i

Rozwoju

Zasobów

Ludzkich(HRD)

i

posiadają

kompetentnych kluczowych pracowników w zakresie zarządzania i przywództwa).


Przed wdrożeniem (wprowadzeniem metody) - sprawdzić stopień spełnienia

optymalnych warunków podanych w punkcie "Przyjęcie metody" (za pomocą analizy
wstępnej, określając punkty wyjściowych itp.); poziom deficytów/braków stanowi
odpowiedni wskaźnik dla stworzenia scenariusza wdrażania i projektowania metody
EMOLL dla konkretnej organizacji.


Podczas wprowadzenia metody - wdrożyć, monitorować, stale oceniać i

ekstrapolować środki celem poprawy; równocześnie dokonywać indukcji odpowiednio
do stopnia zaangażowania i niezbędnych kompetencji poszczególnych podmiotów w
procesie wprowadzenia i ewentualnego rozwijania EMOLL w organizacji; stale
podkreślać cel metody, który koncentruje się na ciągłym doskonaleniu czynników
mających wpływ na efekt rozwoju pracowników w organizacji.


Po zakończeniu bezpośredniego wspierania przez ekspertów zewnętrznych, po

okresie wdrażania metody EMOLL w odpowiedniej organizacji - zastosować narzędzia
i środki towarzyszące, na podstawie wzajemnego porozumienia między "dostawcą"
metody i organizacją wdrażająca metodę EMOLL .
Uniwersalne

b)

zalecenia

(dla

kolejnych,

powiązanych

projektów

działań

międzynarodowych w dziedzinie oceny korzyści płynących z kształcenia i rozwoju zasobów
ludzkich)


Przed nabyciem ponadnarodowych projektów i tworzenia ponadnarodowych

zespołów (zweryfikować poziom istniejących doświadczeń praktycznych oraz
rzeczywistych zdolności ekspertów w danym obszarze tematycznym dotyczącym
poszczególnych potencjalnych partnerów dla planowanej implementacji projektu).


Planując wspólne projekty - odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby dla różnych

form i narzędzi komunikacji (opracowanie i rozwój nowej metody wykazały potrzebę
większej liczby spotkań osobistych / zwiększenia liczby międzynarodowych spotkań
w miesiącach poprzedzających implementację projektu na etapie projektowania i
rozwoju metodologii o co najmniej jedno,

i/lub jedno spotkanie na zakończenie

realizacji projektu celem wymiany osobistych doświadczeń z wdrażania metody i jej
wyników/efektów).
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W fazie początkowej i/lub implementacji, ustalić i dostroić platformę

postrzegania tematu i podejść do niego w poszczególnych kulturach narodowych,
łącznie

z

wyjaśnieniem

i

specyfikacją

konotacji

lingwistycznych

semantyczne i syntaktyczne) w danym obszarze wiedzy specjalistycznej.
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