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предишни броеве на списание „Човешки
ресурси” вече ви запознахме с иновативния европейски проект EMOLL (Efficiency
Measurement of Lifelong Learning – Измерване на
ефективността на ученето през целия живот).
Разказахме ви и за разработената в неговите
рамки методика, обосноваваща се на изграждането на вътрешнофирмена система от балансирани показатели (BSC) и прилагането й за повишаване на ефективността от провежданите
обучения и ученето през целия живот.
Какви обаче са резултатите от проекта
EMOLL след неговия официален край през месец
септември 2012 г.? Какво се промени в шестте
страни, участващи в изпълнението на проекта,
в следствие от същото това изпълнение? Ще се
прилага ли в бъдеще методологията EMOLL?
За всичко това ще ви разкажем в настоящата публикация.
Проектът EMOLL стартира с амбициозната
цел да потърси адекватно решение на проблем,
с който се сблъскват почти всички съвременни организации, инвестиращи в развитието на
професионалните умения и компетенциите на
своите служители, а именно- да се даде отговор
на въпроса, доколко ефективни са провежданите
обучения. Така на всяка една организация, решила да се възползва от методологията EMOLL, се
предоставя възможността да подбере за своите служители именно онези обучения и форми на
професионално усъвършенстване и учене през
целия живот, които да постигнат в най-висока
степен желания резултат и да осигурят макси-

мална възвращаемост на направената инвестиция.
За да проследим, как се случва това на практика, можем да се допитаме до опита на първите организации, използвали методологията
EMOLL. Това са т.нар. „пилотни” организации по
проекта – общо дванадесет на брой, по две организации от всяка от страните-партньори – Чехия, Полша, България, Италия, Франция и Турция.
В етапа на внедряване на методологията
EMOLL бяха отчетени разликите в: размера на
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организациите, техните мисля, визия и цели;
актуалното им състояние, наличните време и
ресурси; стратегиите им за бъдещо развитие.
Самата методология беше съобразена с тези
специфики и приспособена за всяка отделна организация.
И при дванадесетте организации след внедряването на методологията EMOLL беше отчетено подсилване на връзката между бизнес
стратегията на компанията и планирането на
обученията на нейните служители. На въпроса:
„Ще продължите ли да използвате методологията EMOLL и в бъдеще?” те единодушно отговориха утвърдително.
Водещият мотив за определянето на методологията като успешна е, че тя се внедрява лесно
в различни типове организации и е в състояние
да осигури систематичен подход за оценка и измерване на ефективността и ефикасността на
обученията и формите за непрекъснато повишаване на знанията и уменията на служителите.
Косвен, но особено значим ефект от прилагането на методологията EMOLL са променените
нагласи спрямо човешките ресурси в организацията – те все по-рядко започват да се възприемат като „разход” (подлежащ на съкращения)
и все по-често – като инвестиция и капитал за
постигането на стратегическите цели на компанията, за реализацията и утвърждаването на
нейната мисия и визия.

Положителните оценка, дадена от пилотните
организации по проекта EMOLL, несъмнено е награда за усилията, вложени от партньорите, разработили съвместно иновативната методология. С добавена стойност за тях е и уникалната
възможност за работа в мултикултурна среда.
По проекта са проведени три партньорски
срещи – във Франция (16-18 март 2011 г.), в Чехия
(7-9 септември 2011 г.) и в България (30-31 май
2012 г.). По време на тях организациите-партньори успяха да обменят идеи, опит и експертиза, но и дадоха своя принос в изграждането и
утвърждаването на паневропейски опит и добри
практики.
В заключение, благодарение на усилията на
експертите от Чехия, Полша, България, Италия,
Франция и Турция, както и на подкрепата, оказана им от Европейската комисия посредством
програмата „Учене през целия живот” и секторна програма „Леонардо да Винчи”, европейският
и световен бизнес разполага с ново „оръжие” в
управлението и развитието на човешките ресурси – иновативната методология EMOLL.
За повече информация по проект EMOLL:
http://www.emoll.eu/

31

