Насоки за
лицензиране
Система за осигуряване на
качество при обучение в
областта на търговията с
биологични продукти

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify

Насоки за лицензиране

Проектът EcoQualify III

Тези насоки за лицензиране са част от
Система за осигуряване на качество на
обучението и образованието в областта
на продажбите на дребно на биологични
продукти.
Качеството на образованието ще се
постигне и поддържа чрез:
- Сертифициране на институциите за
образование и обучение
Одитен контрол

Проектът EcoQualify III беше разработен
в рамките на Програма „Обучение през
целия живот” - Леонардо да Винчи - като
проект за трансфер на иновации. Той ще
трансферира иновации в областта на
образованието и обучението в сферата
на търговията с органична продукция.
Трансферът на иновации ще бъде
възможен
чрез
интегрирането
на
институции, свързани с концепцията
EcoQualify и следните профили:
Институции,
осъществяващи
професионално образование и обучение,
за да се подготви трансферът и да се
въведе QAS EcoQualify в местните
обучителни системи, да се поставят
основите на Европейско признаване с
необходимата местна координация.
- Центрове за обучение на възрастни, за
да
се
реализират
партньорства,
посветени
на
експерименталното
въвеждане на QAS EcoQualify и да се
планира
нейното
продължение
и
разширяване на обхвата.
- Организации в сферата на органичното
производство и маркетинг, за да се
идентифицират нуждите на сектора и да
се повиши мотивацията на мениджъри и
наети да усъвършенстват познанията,
уменията и компетенциите си в областта
на търговията с органични продукти.
- Донорите на ноу-хау, които ще
подкрепят процеса на трансфер и ще
допринесат за настоящия проект с
техния опит в процеса на дейностите по
първоначалното развитие, и ще бъдат
включени в процеса на трансфер,
тестване/ мониторинг и обратна връзка.
- Медии и други организации извън
партньорството също ще допринасят за
промотиране на проекта и ще улесняват
процеса на транфер.

Сертифицирането по Системата E(co)Qualify
следователно
ще
даде
предимство
на
сертифицираните
институции, за да предлагат обучение на
заетите с търговия на биопродукти.
Системата E(co)Qualify е замисленa
като
доброволна
система,
а
не
задължителна. Като пазарно ориентиран
инструмент,
тя
се
основава
на
доброволното
участие
на
предоставящите образователни услуги и
заинтересованите страни от сектора,
които трябва да бъдат убедени в
неговата
уместност
и
ползи.
Валидирането и контролирането на
Системата за осигуряване на качество
ще бъдат гарантирани от ОRА и
различните
национални
асоциации,
придобили сертификация.
ORA ще осъществява надзор над
разработването и контрола на системата
и ще подпомага адаптирането и към
националните системи. Прилагането на
системата на национално ниво е задача
на
националните
асоциации
и
организации,
които
представляват
бизнеса или упълномощените органи.
Тези насоки за лицензиране съдържат
Контролен лист за ориентиране през
всичките
процеси
по
време
на
сертифицирането и/или одитите. Този
контролен лист дава насоки в процеса на
сертифициране и одитиране, както за
одитор/сертификатор,
така
и
за
Мениджъра по качеството (QM) на
институцията. По време на процеса на
сертифициране всички списъци трябва
да бъдат подписани. В случай на
несъгласие Контролният лист осигурява
стандартизирана процедура за намиране
на решение.
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I. Сертификационна структура

Процес на сертифициране
ORA
Централно управление
Пълна отговорност за
Системата за осигуряване
на качеството
Партньор = Международна сертифицираща агенция:

Подкрепа с
одит и
акредитация

Одити съгласно Системата за осигуряване на
качеството и Ръководството

Акредитиране на
националните
партньори в
Системата за
осигуряване на
качеството
Задачи:
сертифициране и
одити на
националните
институции

1) Отговорности на ORA:
• Контрол на осигуряването на качеството на
международно ниво
• Събиране и оценяване на обратните връзки в
осигуряване на качеството
• Динамично наставничество и подобрения в
осигуряване на качеството
• Контрол на одитите на сертифициращите организации
• Изпълнение на осигуряването на качеството на
национално ниво с консултанти по управление на
качеството
• Непрекъснато подобряване на осигуряване на

2) Сертифициращи организации:
Професионални партньори като одитори и
сертифициращи звена с мандат от ORA
Сертифицирани
образователни
институции
Сертифицирани
образователни
институции
Сертифицирани
национални
обучителни
организации за
професионално
обучение

3) Акредитирани национални партньори в
управление и осигуряване на качеството:
Цел: идентифициране и сертифициране на национални
обучителни организации;
Отговарят за одитиране на стандартите и управлението
на качеството

4) Сертифицирани национални обучителни
организации:
• Пълно сертифициране
• Частично сертифициране
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Асоциация на търговците на биопродукти
Organic Retailers Association /ORA/
Консултантска мрежа на O R A
1) Маркетингови услуги > концепции
2) Маркетингови услуги > операции
3) Информация за пазара на биологични
продукти & Мрежи
4) Обучение на заинтересованите страни
на национално ниво

1.
Международна
асоциация
за
подкрепа
на
търговците
на
биологични продукти ORA притежава
компетенции за развитие на търговията с
биологични продукти на:
- съществуващи пазари
- нови пазари
2. IFOAM вътрешен орган по проблеми
касаещи търговците на дребно на
биологични продукти

ORA пренася своята компетентност в
структурите на глобалната платформа на
IFOAM
и
подпомага
укрепването
на
търговците на биологични продукти в целия
свят.
Данни за ORA
 Създадена през 2004 г. Със седалище
във Виена, Австрия
 Partner-network: Austria, Belgium, Croatia,
Czech Rep., England, France, Germany,
Holland, Hungary, India, Italy, New Zealand,
Nepal,
Poland,
Romania,
Slovakia,
Switzerland, Taiwan, Ukraine, Uganda
 Партньорска мрежа: Австрия, Белгия,
Хърватия, Чехия, Англия, Франция,
Германия, Холандия, Унгария, Индия,
Италия, Нова Зеландия, Непал, Полша,
Румъния, Словакия, Швейцария, Тайван,
Украйна, Уганда
 Управителен съвет:
o
o
o
o

Подкрепа на съществуващите пазари:
 иницииране и мониторинг на процеса за
учредяване на групи / платформи с
интереси към БЗ (най-добрите
асоциации)
 предоставяне на насоки за работа
("добри практики")
o маркетингови инструменти & учебни
средства
o обучение на препдоаватели, обучения,
консултации
o Международни контакти
 Пазари за продукти
 Продукти за пазара
 Сътрудничество

Том Вацлавик (Република Чехия)
Президент
Ралф Либинг (Австрия)
Изпълнителен Директор
Торалф Рихтер (Германия)
Вице Президент
Сюзън Ван Ош (Нидерландия)
Развитие на бизнеса

Подкрепа на новите пазари:
„Не оставяйте развитието на националните
пазари на биопродукти без насоки”

Как да участвате и как да се възползвате от
мрежата на ORA?
• Членство
• Подкрепа
• Клиент
www.o-r-a.org

Мисията на ORA
1. Подпомагане на структурите, свързани
с търговията на биопродукти;
2. Насърчаване развитието на независим
сектор за търговия с биопродукти в
нови пазари.
3. Връзка и обмен на ноу-хау на
международни експерти за развитие
на пазара на биологични продукти;
4. Изграждане на международни мрежи
между участниците в
хранителните вериги, свързани с
търговията на дребно на
биопродукти.

Seidengasse 33-35/13
A-1070 Vienna/Austria
Tel: +43-1-9076313-20
@: office@o-r-a.org
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Споразумение относно политиката за осигуряване на качество за
акредитация и лицензиране за Системата за осигуряване на качество
„EcoQualify”
между ORA, като институция за осигуряване на качество
и дадена агенция за сертифициране
Определения:
o

Сертифицирана агенция е агенция или лице
преминали сертифициране.

o

Сертифициращ
орган
е
офис,
подразделение на ORA или назначено лице,
със задача да проведе сертифицирането.

Посочените партньори притежават мандат,
по нареждане на клиент (обучителна
институция) и при писмено съгласие и
разрешение на ORA да го сертифицират и да
лицензираt този клиент да използва печата
на одобрение "Сертифициран съгласно
EcoQualify" в продължение на 3 години.

Сертифициране

Одити
След три години, лицензираната институция,
се задължава да извърши друг одит за
качество. Това може да се извършва от
квалификационен орган, назначен от ORA
или от съответната национална агенция.
Критериите на одита са съответващи и се
прилагат въз основа на критериите за
сертифициране.

Според Ръководството за E(co)Qualify
и
сертификационната структура инициатор за
акредитация на всеки национален одитор определен от ORA в ръководството - сега ще
инструктира своя сертифициращ орган или
подходяща външна агенция за сертифициране, за
да извършва на своя отговорност селекцията и
квалификацията на партньора, който кандидатства
за това и ако е допустимо, го назначава за
Национален сертифициращ орган (Наръчник,
глава 13).

Мениджър по качеството
ORA може да обучава мениджъри по
качеството, съгласно съдържанието на
Наръчника
по
качеството
и
неговия
контролен лист или чрез временно назначени
сертифициращи агенции.

В национален контекст, ORA може в съответствие
с
наръчника,
глава
13,
да
извършва
сертифициране на образователни/обучителни
институции известен период, докато дадена
адекватна национална агенция за сертифициране
е акредитирана за това и е в състояние да
действа.

Извършване на процедурата
Цялостната
транзакция,
включваща
попълване и подписване на документацията
(основание: контролен списък на наръчника)
и съответните качествени характеристики
трябва да бъдат представени по 1 копие
всеки до: ORA, до сертифициращия институт,
националната агенция за сертифициране и
до одитора.

Одобрените агенции или назначените лица за
акредитация трябва да отговарят на профилите за
компетентност и квалификация според наръчника,
глава 14 "Структура и отговорност за локално
управление на качеството"1 и се насърчават да
извършват сертифициране съгласно този член, в
съответствие с ръководство и Контролния лист за
валидиране (A13_001) точка 5 "Стандартният
процес протича както следва"2.

Одитите трябва да се повтаря на всеки 3
години. Горепосочените документи служат
като основа за актуализации (съдържание и
процес), които трябва да се извършват
междувременно. Те трябва да бъдат
представени на ORA най-малко 4 седмици
преди планирания одит.

1. Отговорност на управителния орган на
изпълнителната власт /;
2. Ангажимент на ръководството;
4. The structure and responsibilities of local Institute's
Quality Management: 4.1. Structure, 4.2. Trainings,
4.3. Authorization, 4.4. Responsibility, 4.5. References;
5. Internal audits

2 The evaluation is carried out according to certification

Текуща
информация
до
всички
сертифициращи
институции
за
всички
промени ще бъдат осигурявани от ORA.

criteria A07_003/005; Appointment of internal QM for the
tasks according to A12_001; Check of the responsible
person in the process according to A04_003 staff-matrix;
Examination of basic-data of the institute according to
A07_001 certification-criteria for institutes; must and may-be
criteria have to be distinguished; Check of trainers according
to A14_001 handbook of tutor; Inspection of trainingprocesses and complemented special contend according to
local market circumstances.

Разходи и такси
Разходиte и таксиte за сертифициране и
одити се определят от ОРА и трябва да
бъдат заявени по пощата.
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Лого

Управление на качеството

Документ:

Основание за
сертификата
Дата

Съдържание

Заглавие:

Име на файла
Автор:
Прегледан от
Прегледан от
Прегледан от
Прегледан от
Валидиране
Проверка на
съдържанието
ORA - УК
Разрешено от
За ORA

Споразумение относно политика за
осигуряване на качеството за
акредитация и лицензиране за Системата
за осигуряване на качество „EcoQualify”

Дата:

страница
... / …
№
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II. Персонална матрица
Персонална матрица E(co)-Qualify: Отговорности и задачи на персонала на една образователна институция за
различните нива на учебния процес, управлението на качеството, сертифицирането и одита.
Задачи
Отговорно лице
Специалност и
професионална
област
Основна
квалификация

Организация

Образователна
институция

Квалификация на Образователна
по-високо
институция
оперативно ниво

Образователно
ниво

Колеж,
Бакалавърска
степен
Индивидуално
обучение
Университет за
приложни науки Университетска
магистърска
степен
Индивидуално
обучение

Бизнес

Образователна
институция

Търговски колеж

Преподавател

Образователна
институция

Самонает в
търговията
Консултации
Индивидуално
обучение

Администратор в
образователна
институция
Ръководител на
образователна
институция
(Директор)
Вътрешно
управление на
качеството
Външен одитор

Мениджмънт
Национална
система за
качество
Мениджмънт
Международна
система за
качество

Професионална
квалификация

Агроном
Магистър Технология
на храните
Опит в търговията с
биологични продукти
Агроном
Магистър Технология
на храните
Физиологични,
икономически и
технологични
приниципи на
здравословното
хранене и практическо
приложение
Опит в търговията с
биологични продукти
Бизнес икономист
Търговец

Земеделие
Преработка
Контрол на храните
Търговия
Опит в търговията с
биологични продукти
Образователна Университетска
Знания по
институция
магистърска
администриране в
степен - търговия образователна
институция
Образователна Класическо
Администратор в
институция
образование по
образователна
мениджмънт
институция
Бизнес администратор
УЧР
Образователна Опит в Системи за Принципни знания за
институция
управление на
СУК
качеството (СУК)
Сертифицираща
институция
Национална
Университет по
Консултант
акредититация
приложни науки
Сертифициран
Управление на
Университетска
Управление на
качеството
магистърска
качеството
програма
ORA/Национален Първа стъпка:
E(co)-Qualify
ORA
мениджмънт
Втора стъпка:
Вътрешни
Национален QM
специалисти
ORA
ORA
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Педагогическо ниво

Професионални
компетенции

Сертифициран чрез
оценка на база на
квалификационната
степен

Знания в
съответствие с
«Основната
квалификация»

Сертифициран чрез
оценка на база на
квалификационната
степен

Знания в
съответствие с
“Квалификационните
стандарти на
оперативно ниво"

Сертифициран чрез
оценка на база на
квалификационната
степен

Знания по маркетинг,
логистика,
управление,
управление на
човешките ресурси
Сертифициран чрез Знания по
оценка на база на определена част от
квалификационната учебното съдържание
степен

Бизнес
администрация

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Насоки за лицензиране

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
Персонална Матрица E(co)-Qualify
Утвърждаване Акредитации
Отменяне на втори одит

Отменяне на следващ
одит

Препоръки за втори одит

Сертифициране на
одитори

Сертифициране на
одита

Отговорности на одита
Отказ на
сертификация

Периодични
образователни
срещи

Ежегодно посещение
на национална
професионална
среща
Ежегодно посещение
на национална
професионална
среща
Ежегодно посещение
на национална
професионална
среща
Ежегодно посещение
на национална
професионална
среща
Ежегодно посещение
на международна
среща
Ежегодно посещение
на международна
среща
Ежегодно посещение
на национална
професионална
среща
Ежегодно посещение
на международни
срещи по качеството

Предварителни
одити
Одити Вътрешна и Последващ II
Официална
информация одит
одит информация
за
за
националния
Националнта
аккретитиращ
система за
QM
качество и за
ORA
Допускане на
Знания по
одитори;
администриинформация за
ране
одити за ORA

Сертифициране на
кандидати

Публикуване
на списък на
сертифицирани
одитори
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Събития

Акредитирани
чрез процеса
на
акредитация
от ORA
Публичен
Ще
списък на
акредитира
сертифицирани национални
институции
институции

По избор посещение
на национална
професионална
среща по качеството
По избор посещение
на международна
годишна среща по
качеството
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III. Критерии за одит на образователни институции
Тема

1. Основни
документи
2. Преценка на
потребностите и
анализ
3. Проектиране

Референции
- Политика
- Обединения
- Организационна структура
- Планиране на пазарни анализи: потребност от
базово обучение и обучение за напреднали:
(Анализ на целите и обкръщаващата среда,
SWOT анализ)
1. Определяне на целите
2. Уточняване на съдържанието
3. Ревизия на съдържанието, актуализиране и
т.н. (за вече организирани курсове)
4. Разработване на курсове

5. Времево разпределение на дейностите (Планграфик и т.н.)

6. Допълнително разработване на курсовете

7. Стратегическо планиране на различни курсове

8. Назначаване на персонал

4. Управление на
ресурсите

1. Подбор на човешки ресурси

2. Търсене и наемане на помещения за
преподаване

3. Закупуване на оборудване за обучението
(материали за презентиране, проектор)
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Описание /
Примери
В наличност?
Да 
Не 
Планиране на пазарен анализ:
повторно обучение за търговия с
биологични храни

- Съдържание и обективност
* След завършване на курса,
участниците ще могат да работят
като...
* Какви знания ще са им нужни в
бъдещата им работа?
- Изготвяне на план за преподаване.
- Какво е най-доброто обучение за
това съдържание, т.е. разнообразие
на методите.
- Връзка с добри практики.
- Каква е продължителността на един
курс?
- Планирано и действително
приключване.
- Разработване на системна
поддръжка на обучението.
- Документиране на преподавания
материал.
- Оптимизиране на провеждащия се
курс.
- Разработване на нови курсове.
- Потребност от допълнителни
проучвания.
- От колко служители ще имаме
нужда, за да изпълним целите си?
- Каква квалификация трябва те да
притежават?
Човешки ресурси:
- Какви хора търсим за нови
служители?
- От какво обучение се нуждаят
новите служители?
- Изисквания към работещите.
- От колко хора се нуждаем?
- Колко би трябвало служителите да
получават?
Търсене и наемане на помещение за
обучение:
- Изисквания към помещението, напр.
център, финансов бюджет за наем,
съвременно оборудване.
- Изпълнени изисквания от закона.
Закупуване на оборудване за
обучението:
- От какво количество компоненти ще
се нуждаем?

Насоки за лицензиране
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Тема

Референции
4. Закупуване на материали за обучението, напр.
мостри (модели, образци)
5. Закупуване на компютърно оборудване и каса

6. Закупуване на литература

5. Провеждане на
курса

7. Осигуряване на безопасност
1. План-график
2. Търсене на партньори
3. Търсене на фирми за практическото обучение
а) Ако се изисква, подкрепа от фирма за
практическо обучение
б) Участници в практическото обучение: връзка и
подкрепа, съвети и наставничество на
участниците по време на практическото обучение
в) Обмяна на опит в различни фирми
4. Проверка
а) На курсовете

б) На преподавателите

в) На координацията при провеждане на
курсовете

г) На фирмите за провеждане на практическото
обучение

6. Контрол на
курсовете

7. Последващи
процедури
8. Управление на
документите

1. Решаване на проблемите / усъвършенстване /
коригиращи действия
а) Справяне с и контрол на организационните
проблеми в обучаващата организация
б) Справяне с и контрол на проблемите с
човешките ресурси
в) Справяне с и контрол на проблемите,
свързани с курса
г) Справяне с и контрол с проблемите, свързани
с преподавателите
д) Разработване на коригиращи действия за
усъвършенстване
е) Водене на подходяща документация
1. Интервюта след провеждане на курсовете
2. Статистически разработки
1. Съставяне на ръководство / наръчник по
качеството
а) Съдържание (вж. по-долу)
2. Съставяне на всички основни документи

а) За привличане на офис работници и
преподаватели
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Описание /
Примери

Закупуване на компютърно
оборудване:
- Персонален компютър, лаптоп, каса.
- Какво EDV-оборудване е
необходимо?
- Учебници, тестове за текущо
оценяване.

- Валидиране на курсовете и
преподавателите за оптимизиране на
курсовете
- За да има най-добрите
преподаватели и добро качество,
оценяването на преподавателите от
участниците става по схема 1-6 при
най-ниски резултати 1-3.
- Участниците оценяват курса.
Координацията трябва да достига
най-ниски резултати 1-3 по схемата 16.
- Управление и координация на
курсовете за по-добро
сътрудничество.
- Документация за процент (дял)
назначени.

Трябва да бъдат създавани
документи за всяка стъпка, както
следва:
- Какво трябва да направим, когато се
нуждаем от повече служители и
преподаватели?
„план-изпълнение-резултат”
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Тема

Референции

б) за преподавателите (справочник на
преподавателя / ръководство)

в) За кандидатите (квалификационен тест)

г) За участниците (информационен справочник за
участниците)

д) За самия процес

е) За търсене на фирми за провеждане на
практическото обучение
ж) За фирми, в които обучаемите работят
3. Боравене с и водене на документацията

9. Финансов
мениджмънт

10. Управление на
системата за
качество
(Quality System
Management – QSM)

а) За кандидатите
б) За участниците
в) За самия процес
г) За търсенето на фирми за практическото
обучение
д) За фирмите, в които работят обучаемите
1. Анализ дейности / разходи за всеки курс /
проект
2. Бюджетно планиране
3. Финансов контрол по време на провеждане на
курса (договори, плащания, резерви и т.н.)
4. Финансова документация
5. Крайно отчитане
1. Проектиране на QSM
2. Изготвяне на наръчник по качество /
ръководство
а) Преамблюл / Въведение
б) Въведение в департамента / организацията
- Структура на организацията
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Описание /
Примери
- Бюджетно планиране.
- От какви препоръки се нуждаят тези
хора?
- „Как те са преминали интервюто за
работа”.
- Преподавателите се запознават с
инструкциите и започват да работят.
- Сключване на договор между
преподавателя и обучаващата
институция.
- Необходим ли е входен тест?
* Не?
*Да – на какви критерии трябва да
отговаря?
- Сключване на договор между
участниците и обучаващата
институция; участниците трябва да
подпишат условията.
- Информационен справочник за
участниците: участниците за
запознават с вътрешните правила и
могат да продължат.
- Сертификати за участниците,
завършили успешно курса.
- Определяне на целите на
организацията, напр. оптимизиране
процеса на комуникация.
- Създаване на ясно разделяне на
работните области.
- Създаване на ясно разделяне на
отговорностите.
- Какви са начините за търсене на
фирми?
- Изисквания към фирмите за
назначаване.
„планиране-изпълнение-резултат”
- Какви документи трябва да бъдат
издавани?
- Кой подготвя и кой трябва да
подпише документите?
- По какъв начин документите трябва
да бъдат издавани?
- Кога трябва да бъдат издавани?

- Изпълнителен орган
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Тема

Референции

- Цел на специфичните, финасовите и
стратегическите планирани резултати
- Предложения за базово и обучение за
напреднали
- Марктингови приготовления за обученията
в) Описание на термините, определенията и
съкращенията

11. Сертифициране

12. Наличност на
принтирани
документи

3. Прилагане на процедурите по QSM
4. Вътрешни обучения и периодични повторни
обучения на персонала
5. Периодични моделни обзори на дейностите
6. Периодична актуализация на системата
7. Провеждане на преглед от ръководството
1. Търсене на сертифицираща организация
2. Вътрешен одит с партньори
3. Преработка на ръководството за управление
на качеството със сертифициращата
организация
4. Одит
5. Възможен вариант: (значително) отклонение
6. Сертифициране
7. Поддържане на сертификацията
8. Периодични сертифициращи проверки от
сертифициращата организация
Има практическа нужда всички документи да са в
наличност като сертифицирана принтирана
версия.
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Описание /
Примери
- Проектно управление
- Служители
- Осигуряване на работата
- Допълнителни инвестиции
- Обучение за напреднали, повторно
обучение
- Реклами във вестници
- „Упражнения в клас” – „писмена
форма на ефективен контрол на
участниците в курса”
- Управление на качеството
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IV. Оценка на нивото на задоволеност на бенефициентите
1. Методология


Подпис на този, който събира данните за
потребностите от обучение

Подпис на координатора

Място и дата

Нашата методология се състои от въпросници за
оценяване, предоставяни на:

Участници

Преподаватели и сътрудници

Практическо обучение (ако има такова) в
сътрудничество с „фирми”.
Тези въпросници са анонимни и изискват оценяване
съгласно система от 100 точки. Координаторът събира
всички въпросници, или ръководителите и/или
преподавателите и/или административния персонал
биха могли да ги събират и после да ги предават на
координатора. След събирането, и двете страни –
доставчик и координатор, трябва да подпишат папките.
Датата, която се посочва на въпросника, трябва да
бъде датата на доставка до получателя.
Всички обработки, след събирането, дават възможност
да се създаде папка (досие) за анализ, за да се
потвърди качеството на обучителния курс. Тази папка
се редактира от отговорния администратор под
надзора на координатора и трябва да бъде подписана
и от двамата. Датата, която се отбелязва на
документа, трябва да бъде датата на крайния анализ /
редакция.

Досиета на организациите, съдържащи следните
данни (само за практическото обучение):

Наименование на обучителния курс

Място на провеждане

Продължителност

Оценка на квалификацията на участниците

Оценка на организацията

Оценка на административното управление

Обща оценка за качеството на курса

Коментари и бележки от управляващия орган

Подпис на този, който събира данните за
потребностите от обучение

Подпис на координатора

Място и дата

Нивата на оценяване са съгласно следната
международна точкова система (при максимум
100 точки):

Незадоволително < 51 точки

Задоволително

Отлично
> 92 точки
И трите вида досиета трябва да имат
предупреждение – бележка под линия, което ясно да
показва, че досието трябва да бъде строго анонимно.
Нивото на анализ на задоволеността на участниците
трябва да съдържа следните данни:

Наименование на обучителния курс

Място на провеждане

Продължителност

Общ брой участници; брой участници, от
които са събрани данни

Общ брой преподаватели и ръководители;
брой участници, от които са събрани данни

Общ брой фирми (само за практическото
обучение); брой фирми, от които са събрани данни.
След тази стъпка, оценките от предишните папки се
сумират съобразно следните критерии: средна оценка
за всеки пункт и процент от общия на събраните
оценки.
Прави се предварителен преглед на следните
анализи:

За обучаемите
 Обща оценка за качеството
 Оценка на качеството на организация
 Оценка на постигнатото качество от курса

За преподавателския състав
 Обща оценка на постигнатото качество

За фирмите
 Обща оценка на постигнатото качество

За всички участници
 Обща оценка за качеството на курса.
Всички анализи съдържат процентни изчисления на
гореупоменатите четири нива (незадоволително,
задоволително, добро и отлично) на база средната
оценка на нивото от цялостната относно трите вида
действащи лица в обучителния процес.

2. Инструменти
Досиетата, в приложение, са следните:
Досиета на обучаемите, съдържащи следните
данни:

Наименование на обучителния курс

Място на провеждане

Продължителност

Оценка на преподавателите

Оценка на наставниците (ръководителите)

Оценка за практическото обучение

Оценка на координатора

Оценка на сътрудниците на преподавателите

Дидактическа обща оценка

Оценка на пригодността на курса

Оценка на качеството на аудиториите

Оценка на качеството на дидактическите материали

Оценка на качеството на залите за упражнения

Оценка на практическото обучение

Оценка на постигнатите цели

Обща оценка за качеството на курса

Коментари и бележки от управляващия орган

Подпис на този, който събира данните за
потребностите от обучение

Подпис на координатора

Място и дата

Досиета на преподавателите:











Наименование на обучителния курс
Място на провеждане
Продължителност
Оценка на участниците
Оценка на организацията
Оценка на аудиториите
Оценка на залите за упражнения
Оценка на постигнатите цели
Обща оценка за качеството на курса
Коментари и бележки на управляващия орган
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V. Структура и отговорности на вътрешното управление
на качеството
1. Отговорност на ръководството

3. Преглед от ръководството

1.1. Организацията трябва да предостави
доказателства за своя ангажимент за
разработването и внедряването на системата за
осигуряване на качеството в областта на
търговията с биологични продукти и за
постоянното
подобряване
на
нейната
ефикасност;
1.2 Политиката за осигуряване на качеството
трябва ясно да определя намерението на
организацията да изпълнява своите задължения
на всички изисквания към обучението в областта
на търговията с биологични продукти,
нормативната база и отговорността пред
обучаващите се;
1.3 Ръководството на организацията трябва да
докаже своя ангажимент за реализиране на
политиката за осигуряване на качеството;
1.4 Организацията трябва да осигури, че е
определена структурата на системата за
осигуряване
на
качеството,
както
и
отговорностите на ключовия персонал, свързан с
обучението в областта на търговията с
биологични
продукти
(длъжностни
характеристики);
1.5 Целите, тяхното декомпозиране и сроковете
за изпълнение трябва да бъдат определени и
адресирани към отговорните лица;
1.6 Политиката и целите трябва да бъдат
разгласени в организацията и редовно
преглеждани;
1.7 Структурата на организацията трябва да
бъде
документирана
в
структурноорганизационна схема.

Ръковоството на организацията трябва да
преглежда системата за осигуряване на
качеството в областта на търговията с
биологични храни през планирани интервали от
време, за да се осигури нейната непрекъсната
ефикасност и пригодност. Прегледът трябва да
обхваща възможностите за непрекъснато
подобряване, включително политиката и целите
за осигуряване на качеството.
Потребностите и очакванията на обучаващите
се трябва да бъдат обощавани и представяни на
прегледа от ръководството като входни данни.

4. Структура и отговорности на
вътрешното управление на
качеството в организациите
4.1 Структура
Висшето ръководство на организацията трябва
да осигури възлагането на отговорностите и
пълномощията в Системата за осигуряване на
качеството в областта на търговията с органични
храни.
Член на висшето ръководство трябва да поеме
цялата отговорност за Системата за осигуряване
на качеството в областта на търговията с
органични храни.
Висшето ръководство на организацията трябва
да определи конкретен представител на
ръководството, който независимо от другите си
отговорности, трябва да има определени
задължения
и
пълномощия
(вътрешен
{институционален} мениджър по качеството).
Институционалният мениджър по качеството е
главен служител в организацията и обикновено
неговата/нейната работа е съсредоточена върху
друго професионално съдържание. Той/тя
трябва да осъществява валидирането на нови
курсове, а на по-късен етап на стандартизирани
образователни курсове чрез стандартни
вътрешни одити, обучения на място и всякакви
други задачи съобразно Ръководството по
качество.

2. Ангажимент на ръководството
2.1 Ръководството на организацията трябва да
бъде отговорно за политиката и целите на
организацията и трябва да осигури достатъчно
ресурси за осигуряване на обучението в
областта на търговията с биологични храни и
приложението на законите в тази сфера;
2.2 Ръководството на организацията трябва да
осигури целия персонал да изпълняват
отговорностите си и да се въведе механизъм за
оценяване на ефикасността;
2.3 Организацията трябва да въведе система, с
която да осигури, че тя е информирана за
съответните закони и въпроси по обучението в
областта на търговията с биологични храни,
научната основа и добрите практики в тази
сфера;

4.2. Обучения
ORA ще предлага семинари за въвеждане на
определени лица като кандидати за вътрешното
управление на качеството и ще организира
обучението им, за да работят успешно като
вътрешни
мениджъри
по
качеството.
Придобиват се познания за Ръководството по
качество. Тези семинари и обучения са платени.
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4.3. Оторизиране
Крайното
решение
за
оторизиране
(упълномощаване) на определени кандидати за
тази задача трябва да бъде осъществено от
управлението на организацията с одобрението
на националния мениджър по качество.

5. Вътрешни одити
Организацията трябва да провежда вътрешни
одити през планирани интервали, така че да
може да бъде уверена, че Системата за
осигуряване на качеството отговаря на
собствените си изисквания и изискванията на
това Ръководство.
Организацията трябва да създаде програма за
одит, която да обхваща всички процеси,
включени в Системата за осигуряване на
качеството. Не е необходимо всеки одит да
обхваща цялата система. Одитите могат да
бъдат разделени на по-малки части, като
програмата гарантира, че всички организационни
единици, функции, дейности и елементи на
системата, както и пълния обхват на Системата
за осигуряване на качеството се одитират в
рамките на програмата на одита в одитирания
период, определен от организацията.
Резултатите от вътрешния одит могат да бъдат
представени под формата на доклад, за да се
използват за коригиране или предотвратяване
на конкретни несъответствия.
Вътрешните одити могат да се провеждат от
персонала в рамките на организацията или от
външни лица, избрани от организацията, които
работят от нейно име. И в двата случая лицата,
провеждащи
одита,
трябва
да
бъдат
компетентни и в състояние да го направят
безпристрастно и обективно. В по-малките
организации, независимостта на одитора може
да бъде доказана от одитор, който няма
отговорност за дейността, която е одитирана.

4.4. Отговорност
 Създаване на Вътрешен наръчник по
качеството в съответствие със системата
EcoQualify (EcoQualify Assurance System) за
сертификационния процес на организацията
 Контрол и управление на Вътрешния
наръчник по качество и събиране на
документация
 Вътрешният мениджър по качеството носи
лична отговорност за спазването на всички
задачи, свързани с качеството на обучение в
определения
маркетингов
сектор
и
продажбата на биологични продукти
съгласно
Ръководството
EcoQualify
(EcoQualify Assurance Handbook)
 Управление на вътрешните документи и
документооборота
 Вътрешни случайни предварителни одити за
проверка на качеството на обучение,
основани на Вътрешния наръчник
 Подпомагане на външния процес на
одитиране
4.5. Справки
Ръководството по качество е за образование и
обучение в областта на търговията с биологични
храни на оригинален (английска версия) и в
раздели за други езици, сертифицирани от
националните мениджъри по качество.
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VI. Структура и отговорности на външното управление
на качеството
4. Заплащане

ORA
предлага
компетента
отговорна
организация за определяне на структурата и
процеса на работа на външно (в рамките на ЕС)
управление на качеството за E(co)-Qualify в
рамките на първата стъпка. На следващия етап
се определят националните мениджъри по
качество.

ORA заплаща на Мениджъра по качество
фиксиран хонорар за тази определена работа.
Сертифицирането само по себе си ще бъде
отчитано с цялата документация и обработвано
директно от ORA.

5. Одити
За целите на одита, процедурата по управление
на качеството ще бъде същата, както за
сертифицирането. Ръководството също включва
едни и същи процеси и оценки за проверка на
качеството.
В
случай
на
установени
несъответствия (отклонения), процесът, описан в
Ръководството
А05_001_Управление
на
несъответствията, е приложим.

1. Компетенции на мениджъра(ите)
Образование: Трябва да са завършили висше
училище, в областите бизнес или наука, и трябва
да имат опит в управление на качеството повече
от 4 години; опит в управление на качеството по
ISO 9000 ще бъде предимство.

2. Отговорност на Мениджъра по
качество (QM)

6. Договориране

Сертифицирането на обучителните организации
трябва да бъде осъществявано съгласно
насоките (Списък за проверка - Checklist) на
Ръководството по качество. Мениджърът по
качество отговаря също за валидиране на
преводите на Ръководството на различните
езици. Оценките трябва да бъдат правени
съгласно Ръководството по качество.

За външните одитори в национален аспект
трябва да бъде надлежно документирано.

7. Роля на ORA
ORA трябва да е уведомена и да притежава
копия на всички документи по процеса на подбор
и решенията относно управлението на
качеството на национално ниво. Работата на
последното трябва да бъде под надзора на ORA,
освен
ако
национална
сертифицирана
организация не е установена. Акредитацията на
управлението на качеството на национално ниво
се дава от ORA.

3. Противоречия
В случай на различни интерпретации и
противоречия по време на сертификационния
процес, неправилно разбиране на части от
Ръководството или някои други несъответствия,
и двете страни – ORA-EU-QM и клиента, трябва
да бъдат информирани и решенията за
решаване на проблемите или разликите
документирани. Формулярите по Системата за
управление на качеството (QMS) трябва да
бъдат придвижени от Мениджъра по качество и
подписани за потвърждение от двете страни.

8. Съответстващи документи,
справки
A04_003_Матрица
А05_001_Управление на несъответствията
А07_001_Критерии_Сертифициране_Организации
А08_001_Сертифициране_Структура
А10_Списък за проверка за валидиране
сертифициране
А14_004_Оценка_Организации_Модел_1
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VII. Списък за проверка на утвърждаването3
1. Дефиниции
VPCL

QS
QM
IQM

Контролен лист за процеса на
утвърждаване
Система за качество
Мениджър по качеството за процеса
на утвърждаване - външен
Вътрешен мениджър по качеството:
лице, което е определено да носи
отговорност според персоналната
матрица на задачите за дадена
институция

2. Цел на списъка за проверка

Този контролен лист описва процеса на
основите на оценяване и утвърждаване на
обучителни институции, които желаят да бъдат
сертифицирани според правилата E(co)-Qualify.
Той също предлага основната структура за
последващи одити за поддържане качеството
на процесите, необходимите документи и
стандартизираното образование по някои
въпроси.

3. Използвани документи







Персонална матрица (A04_003)
Критерии за одит на образователни
институции (А07_003)
Оценка на нивото на задоволеност на
бенефициентите (А07_005)
Квалификация на преподавателите
(А14_001)
Сертификационни структури (А08_001)
Структури и отговорности на външното
управление на качеството (А12_002)

4. Как се използва този списък?

За институциите Системите за качество са
основата за сертифициране на образователния
процес.
Самата организация има възможност да вземе
решене
за
нивото
и
частите
на
образователното съдържание, за да отговори
на нуждите на местните пазари.

5. Стандартният процес протича,
както следва:


Съгласно Оценяването – А07_003/005 като
чернова за този процес
 Избор на вътрешен Мениджър по
качеството, отговорен за този процес
АА12_001
 Проверка на включените лица А04_003
 Проверка на главните фигури в
институцията А07_003/005. Тук се решава
между двата критерия – „трябва” и „би
трябвало”
 Проверка на преподавателите съгласно
А14_001
 Проверка на образователните процеси и
допълнителните части в съдържанието
според нуждите на местния пазар.
За IQM заедно с външния сертифициращ / одитор:
Преглежда се този документ стъпка по стъпка,
използвайки паралелно Ръководството и се
проверяват всички точки за подписване, а също
документите, ако не са налични (трябва да бъдат
посочени), и подписите на IQM и на
сертифициращия / одитора / QM.

6. Общо









Наличност на цялата документация за
вътрешното управление на качеството на
всички процеси за всеки потребител?
Има ли обща информация за тази
документация за всички участници в
Системата за качество?
Кой създава тази информация?
Кога е създадена тази информация?
Файловата структура оповестена ли е на
потребителите?
Създаване на персонална матрица за
институцията
съгласно
вътрешната
В04_003 Персонална матрица
Отговорно
лице
за
процеса
на
утвърждаване от страна на клиента
(Отговорният генерален мениджър);
Осъзнаване на отговорността съгласно
Системата за качество:

Работна област:4
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Подпис: ...........................

Списъкът с критерии не може да бъде оценен:

Причина: .........................

Несъответствия

Причина: .........................

Дата: ....................................
Дата: ....................................

Подпис: ...........................
Дата за 2-ро (повторно оценяване)

3

Подпис: ...........................

Дата: ....................................

Показана е съкратена форма без място за работта. Целият документ ще бъде наличен като документация за сваляне за използване
като работен файл.
4
Трябва да бъде част от всички теми в Списъка за проверка

7. IQM Вътрешен мениджър по
качеството

Представяне на IQM за Системата за качество:
Име: ........................... Дата: ................................
 Мениджър по качеството (външен):
Име: ................................
Въпроси за утвърждаване:
 IQM осъзнава ли задачата на
Системата за качество?
Някои забележки:
 Осъзнава ли IQM отговорността на
своите задачи?
Забележки:
Идеи за промяна:
 В институцията
В Системата за качество
В задачите.

8. Институция

Оценяване на институцията съгласно А07_003
Критерии за сертифициране на институциите;
номериране според оригиналния файл.
 Осъзнаване на точка 1 – Политика,
законови договори, домакинство
 Осъзнаване на точка 2 – Пазарен
анализ
 Точка Проектиране 3.1. до 3.8. –
документи за описание на задачите
 Точка Ресурси 4.1. до 4.7. – проверени и
съгласно прилаганото описание
 Точка 5. Курсове 5.1. до 5.4. –
осъществени до тази дата: ...................
 Точка 5.4. Утвърждаване сугласно
процеса за утвърждаване. Наличност на
материали?
 Точка 6. Контрол. Има ли някакъв
контрол на подточките (а) до (f)?
 Точка 7. Анкети след курсовете
разработени ли са?
 Оценени ли са статистическите
материали?
 Точка 8. Документи
 Точка 8.1. Изготвено Ръководство по
качество
за
преподаватели
и
администрация
 Точка 8.2. Разработени основни
документи

а) за набиране на офис служители и
преподаватели
b)
за
преподавателите
(наръчник
за
преподаватели)
c) за кандидатите (квалификационен тест)
d) за участниците (информационен справочник
за участниците)
e) за текущите процеси
f) за търсенето на компании за практическото
обучение
g) за компаниите, където обучаемите работят
 Точка 8.3. Работа с и управление на
документите
 Точка 9. Финансов мениджмънт
 Налични ли са точки 9.1. до 9.5.?
 Точка 10. QSM 10.1 до 10.6. проектирани
и изпълнявани
 Точка 11. Сертификационни етапи 1 до
8 – планирани?
В действие?
 Точка 12. Всички документи принтирани
ли са?

9. Оценка на резултатите от
ученето А07_002

Съществуват ли А07_002_1 / 1.1. до 1.2.4.?

10. Оценка на нивото на
задоволеност на бенефициентите
А07_003

Т.1. Методология: Изпълнявани процеси, в
действие?
Т.2. Документалните инструмени имали ги
съгласно НВ, в действие?
Всички критерии във всички подчасти на
документа на Ръководството могат да бъдат
свалени от цифровата форма с подробности
и образци.

VIII. Квалификация на преподавателите
Съдържание и употреба
Тази част от Ръководството не е част от
Системата за осигуряване на качество E(co)Qualify, но може да бъде полезна като сборник с
компетенции за качество на преподаване за
обучаващи и ръководители. От обучаващите се
иска да работят в съответствие с изискванията
на Системата за качество.

Професионални компетенции
■ Знанията за продуктите подпомагат оценката
на стоките, преподаването и практическите
знания.
■ Знанията, свързани с продажбата, се
подчиняват на следните водещи условия:
ориентация на потребителите, прозрачност в
земеделието, преработка и търговия на теория и
практика.
■ Управлението
на
бизнеса
позволява
управление чрез участие и организация на
предприятието на теория и практика.

Компетенции при обучението
• Обучителните методи трябва да бъдат в
близост до реалното работно място и
ориентирани към продуктите, т.е. продуктите
трябва да бъдат произвеждани по време на
занятията.
• Разнообразието в методите на преподаване
увеличава мотивацията на участниците.
• Успешното обучение следва няколко основни
принципа:

Ориентация към студентите
Професионалното образование и обучение
винаги е обучение на възрастни, поради което
може да бъде очаквана разнородна смес от
обучаеми.

Училищно образование

Търговски колеж

Професионално
обучение

Агроном
Икономист

Професионален опит

Най-вероятно е обучаемите да имат различни
нива на професионална и лична биография.
Трансферът на знания е успешен, само ако тези
индивидуални биографии с техните различни
скорости на усвояемост на преподавания
материал са взети предвид – вътрешна
диференциация (справяне с многообразието).

Активно обучение и практическа
насоченост
Знанието трябва да бъде предавано, а
компетенциите трябва да бъдат придобивани,
така че професионалното поведение във всички
области на продажбите да бъде резултат от
проведеното обучение.

Подпомагане и осигуряване
трансфера на знания
Проверката на учебните цели е редовен
елемент на обучението като средство за контрол
за обучаващия, като начин да се даде на
обучаемите чувство за постижение и като
средство за самоконтрол на обучаемите.

Обучението трябва да включва
следните елементи:
• Въведение в предмета
• Периоди
на
обучение:
независимо
придобиване,
разбиране
и
прилагане
съдържанието на преподаване
• Периоди на разсъждения за класа като цяло за
развитие на нагласи и умения за работа в екип.

Компетенции
За
да
преценим
професионалните
и
педагогическите
компетенции
на
преподавателския състав, трябва да вземем под
внимание следното:

Университет за приложни науки
Технически колеж

Университет

Магистър по хранителни технологии Екоспециалист –
Търговец
хранене, управление,
икономика
Търговия със земеделска Самостоятелна заетост в
Консултантиране по
продукция
търговията
контрол на храните

Процедура за оценка
• Изисква идеен проект за учебните единици
• Разработване на многовариантен тест, който
преподавателят трябва да попълни заедно със
своята
кандидатура
за
преценка
на
педагогическите компетенции.
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IX. Оценка на резултатите от проведеното обучение
• Начално оценяване:
Неговата цел е правилна оценка на знанията и
уменията на всички участници, за да се
определят целите на проекта за обучение, и за
да бъде създадена среда, която предлага
основи за еднакви начални условия за обучение.

1. Принципи на оценяване
Оценката на резултатите е стратегически процес
за осигуряване на успеха на една институция /
агенция в дейностите по предоставяне на
обучителни услуги. Поради тази причина
адекватното изпълнение на тези процеси е
обяснено:
2 основни критерия:
• Оценка на обучението
• Оценка на атмосферата в клас.
В първия случай получаваме резултати по
отношение на обучението, развитие на
обучаемите, компетенции и умения.
Във втория случай преценяваме дали
цялостната дейност е изградена правилно, за да
се направят процесите на комуникация, учене и
участие възможно най-ефективни.

• Текущо оценяване:
Неговата цел ще бъде текуща оценка, първо на
резултатите от развитието на всеки един от
участниците, и на второ място обща оценка от
развитието на класа / групата като цяло.
• Финален изпитен тест:
Неговата цел е обща оценка на резултатите от
обучението в края на курса; ако се премине
успешно, се издава сертификат на обучаемия.

1.1. Оценка на методите за обучение
Оценката на дидактическите резултати става
чрез прилагане на инструменти за оценяване,
започаване с различни подходи към реалното
съдържание на обучение.

Резултатите от всички тестове да бъдат
изчислявани въз основа на точкова система,
която е свързана с критериите, определени
съвместно
с
клиента
(в
случай
на
вътрешнофирмени обучения).

1.1.1. Многовариантен тест
Идентифициране съдържанието на конкретни
елементи, които лесно могат да бъдат
преобразувани в абстрактни (когато е
възможно).

При поискване, стандартизиран профил на
кандидатите може да бъде предоставен /
предложен от обучаващата институция.
1.2. Оценка на атмосферата в класната
стая
Тъй като е трудно атмосферата да бъде
прeвърната в количествени стойности, следните
насоки / показатели да бъдат приети:

1.1.2. Отворени въпроси
На кандидата / обучаемия трябва да бъде
предоставена възможбност да изрази себе си по
свободен начин чрез отворени въпроси
(текстове полета). С тази форма е възможно да
се анализира нивото на възприемане,
асимилиране и личностно развитие на
предадените знания.

1.2.1. Точност
Важно е да се вземат под внимание честотата и
прецизността на участниците в присъствието
във всички дейности. Това ни позволява да
оценим техния настоящ и бъдещ интерес и
участието им във всички предвиждани дейности.

1.1.3. Индивидуален устен изпит
Проверка на личностното изразяване и
комуникативни умения, вземайки под внимание
предишни изпитни резултати или с фокус на
технически знания и компетенции, също
вземайки под внимание съответното ниво на
познания.

1.2.2. Мотивация
Мотивацията е много важна част и в
създаването на добри взаимоотношения в
класната стая, и за насърчаване на доброто
взаимодействие
между
обучаем
и
преподавател.
Това
показва
ясно
съответствието
между
предложеното
съдържание и професионалните интереси на
обучаемия / участника.

1.1.4. Практически тестове
Задачи за обекти, продукти и практически
подходи за демонстриране на високо ниво на
самостоятелна работа.
Всички гореспоменати инструменти се използват
по различни начини (Вж. т. 2). Тяхното
приложение може да става, като се имат
предвид следните тестове:
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2.1 .Инструменти за оценка на
обучението
Инструментите са илюстрирани подробно в
следващите страници, разделени по следния
начин:

1.2.3. Сътрудничество и взаимодействие
Анализът на атмосферата в класната стая може
да се съсредоточи и върху участието на
обучаемите в предлаганите дейности, както и
върху сътрудничеството между тях. Това ще
създаде
равнопоставени
партньорски
отношения, които улесняват уменията на
обучаемите да създават добра обща
атмосфера.

Обучение за напреднали
• Продължаващо обучение – сертифициране и
специализация
• Обучение на работното място - актуализиране
на компетенции
Основно обучение – според различните етапи на
курса, т. е.:
• Етап на селекция, започване на обучението
• Провеждане
• Заключителна фаза, завършване

1.2.4. Индивидуален ангажимент за
обучение (ICL – Individual Commitment to
Learning)
Този компонент е един вид сбор от предходните
елементи, но се фокусира основно върху
индивидуалните аспекти на работа и показва
усилията и постиженията на всеки един обучаем
според предварително поставените цели.
Високите нива на участие в предвидените
дейности винаги представляват основата на
успешнoтo завършване на курсовете.

2.2. Инструменти за оценка на
атмосферата в класната стая
Всеки преподавател да създаде специфичен
файл за оценка, във връзка със собствения му/й
опит. Той ще бъде включен във файла за оценка
на обучаемите, и ще бъде също използван в
оценяването на обучението (вж. 4-те показателя,
т. 1.2).
Тези документи са част от крайната оценка на
атмосферата в класната стая, която се разрабва
от координаторите, както е описано в т. 3.2.

2. Инструменти за оценяване
Приетите
инструменти
за
оценка
илюстрирани тук, следващи същия ред:
1. обучението
2. атмосферата в клас

са

Инструменти за оценяване на обучението
Категория

Обучение за напреднали

Селекция /
Започване на курса

Основни елементи

Селекция

1. Формална оценка дали броят на кандидатите надвишава предвиждания брой
обучаеми
2. Тестове за селекция:
A) ТЕСТОВЕ С ПЛАНИРАНИ ОТГОВОРИ (за да се оцени нивото на знания)
B) ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ (преглед на професионални качества и умения в областта)
C) ИНДИВИДУАЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ (проучване на опит, мотивация, поведение)

Провеждане

Основни елементи

1. Провеждане на практика с индивидуални задачи, комбинирана със свободно
изказване или упражнения по информационни технологии или езици. Съдържанието е
свързано със съответния обучителен модул. Тази оценка може да бъде създадена от
преподавателя в обща или индивидуална форма.
Оценяване на обучаемите – Резултатите от тези представяния се вписват в досието за оценка на обучаемия,
файл (досие)
включено в окончателната оценка.
Учебна практика

24

Насоки за лицензиране

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
Завършване
Досие на обучаемия
Финален изпит

Основни елементи
1. Последващата актуализация на файла за оценка на обучаемия (8 показателя,
5 параметъря) поставя основата за определяне на средните резултати от обучението,
което е необходимо за допускане до завършване на курса. Цялостното оценяване се
постига чрез крайна оценка н всеки дидактически модул (пълно постигане на умения).
2. Писмен изпит:
a) тестове с предварително планирани отговори
b) тестове с отворени отговори
c) (по избор) практически изпит
3. Индивидуален устен изпит:
a) обсъждане на писмения изпит
b) обсъждане по различни професионални въпроси
c) въпроси, свързани с програмата за обучение

3.2. Параметри за качество за досието за
оценяването на обучаемия
Ако средният краен резултат е по-малък от 60
точки, лицето, отговорно за качеството, трябва
да бъде информирано за резултата с
отклонение.

3. Критерии за оценяване
Измерването на постигнатите резултати и
неговият основен метод се базират на записите
по оценяване на обучаемите и трябва да бъдат
отдиференцирани чрез:
• Прилаганата дидактика
• Атмосфера в класната стая (атмосфера на
обучение)

3.3. Оценка на файла за атмосферата в
класната стая
Що се отнася до резултата за атмосферата в
класната стая, файлът за оценка на обучаемия,
разработен от всеки преподавател за всеки
модул, трябва да бъде взет под внимание.
Тези данни се събират в отделен файл за
оценка на атмосферата в класната стая, в което
са поместени средните резултати от различните
файлове за оценка на обучаеми, събрани от
всеки преподавател. Впоследствие това
допринася за създаване на средна стойност за
всеки обучаем в трите вече описани параметри и
на крайния резултат за всички обучаеми /
участници.
Този файл се разработва от координатора на
курса.

3.1. Файл за оценка на обучаемия
(дидактически)
За всеки обучаем тези документи съдържат
оценка на техническите компетенции, желанието
за обучение и способността на самостоятелност
по време на курса, както и за практическата
работа. Това се отчита по скала от 100 точки.
Атмосферата в класната стая включва в себе си
параметрите за оценка, описани по-горе:
точност, мотивация, участие, взаимодействие и
отговорност.
Тези параметри са основата на обща оценка,
към която всеки преподавател има принос
според преподаваните теми / умения.
Координаторът на обучителната институция
събира изготвените файлове за оценка от
преподавателите за всички учебни модули и
изготвя финалния резултат,.
Накрая, резултатът е средна оценка на
резултатите,
предоставени
от
всеки
преподавател, за всеки модул.
В процеса на крайното оценяване тези
документи ще се сумират и ще бъдат взети под
внимание за окончателната оценка.

3.4. Параметри на качеството за файла за
оценяване на атмосферата в класната
стая
Ако средният краен резултат е по-малък от 60
точки, лицето, отговорно за качеството, трябва
да бъде информирано за резултата с
отклонение.
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X. Образец за оценка на институциите
Продължителност(h)
Оценка на

Модул

Роля

A: от 100 точки

Незадоволителна Задоволителна Отлична
A<51

51<A<92

преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
ръководител
ръководител /
фирма
преподавател
ръководител
етап (фирма)
координатор
асистент
Общо дидактическо качество
Наличност на курс
Качество на класната стая
Качество на дидактическите
материали
Качество на лабораторията
Качество на фирмите за
обучение
Дидактически цели
ОБЩО КАЧЕСТВО НА КУРСА
(Попълва се от обучаващата институция)

Забележки

Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
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ОЦЕНКА НА НИВО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИКА
Продължителност (h)
Оценка на

Модул

Роля

A: от 100 точки

Незадоволителна Задоволителна Отлична
A<51

51<A<92

преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
ръководител
ръководител
(фирма)
преподавател
ръководител
етап (фирма)
координатор
асистент
Общо дидактическо качество
Наличност на курсовете
Качество на класната стая
Качество на дидактическите
материали
Качество на лабораторията
Качествоо на фирмите за
обучение
Дидактически цели
ОБЩО КАЧЕСТВО НА КУРСА
(Попълва се от обучаващата институция)

Забележки

Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
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ВНИМАНИЕ: ФАЙЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ АНОНИМЕН
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИКА
Продължителност (h)
Фактор/Оценка

Незадоволителна Задоволителна Отлична

A: 100 Точки

A<52

53<A<92

Бележки

A<93

Ангажимент за обучение
Качество на
управлението
Наличност на курсовете
Качество на класните
стаи
Качество на
лабораториите
Цели
Цялостно качество на
курса
(Попълва се от обучаващата институция)
Забележки
Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
Място и Дата

ВНИМАНИЕ: ФАЙЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ АНОНИМЕН
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИКА
Продължителност (h)
Фактор/Оценка

Незадоволителна Задоволителна Отлична

A: 100 Точки

A<52

53<A<92

Предишни знания на
участниците
Управление на курса
Административно управление
Ангажимент за обучение
Цели на обучението
Цялостно качество на курса
(Попълва се от обучаващата институция)
Забележки
Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
Място и Дата
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Продължителност (h)
брой: участници

15

14

брой: преподаватели и ръководители

6

6

брой: обучаващи фирми

7

Участници

незадоволителна

задоволителна

отлична

преподаватели

1

4

9

ръководители

4

7

9

1

обучителни фирми

8

6

обучаващ ръководител

7

7

координатор

14

секретар

14

цели

14

Общо дидактическо качество (%)

5,10

42,85

52,04

наличност

3

6

5

класна стая

14

дидактически материали

14

лаборатория

100,00

13

1

обучаващ ръководител

3

6

5

Управление на качеството (%)

8,57

75,72

15,71

100,00

Ниво на съответствие с цялостното
качество (%)
Преподаватели / Ръководители

6,84

59,29

33,88

100,00

незадоволителна

задоволителна

отлична

Ниво на участние на обучаемите

6

Мениджмънт на курсовете (предметите)

6

Наличност на курсове

6

Качество на класната стая

6

Качество на лабораторията

6

Цели

6

Ниво на достигнатото качество (%)

0,00

0,00

100,00

Обучителни фирми

незадоволителна

задоволителна

отлична

Ангажимент за обучение научастника

6

1

Мениджмънт на курсовете

5

2

Административно управление

7

Наличност на курсовете

5

2

100,00

Цели

3

3

1

Ниво на достигнатото общо качество
(%)
Обща оценка на участниците (%)

8,57

74,29

17,14

100,00

5,14

44,52

50,34

100,00

Забележки
Подпис на административното отговорно
лице
Подпис на Координатора
Място и Дата
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Образец за оценка на институциите
Заглавие...
Документи, таблици в съответствие с
Ръководството

Подпис: ......................... Дата: .......................................

Списъкът с критериите, които не могат да
бъдат оценявани:

Причина:

Неуспехи:

Дата: .......................................
Причини:

Дата за 2-ра (повторна Оценка):

Подпис: .........................
Подпис: ......................... Дата: .......................................
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XI. Въпросник за оценка на инструктора
Този въпросник не е предназначен да има характер на изпит, който би довел до избор на кандидати (за
работа). По-скоро при интервю за работа би могъл да бъде добра основа за дискусия между
работодателя и кандидата за техните образователни концепции.
1-во предположение: Вашата група от обучаващи се е разнородна. Обучаващите се имат (много)
различни автобиографии по отношение на обучението.
Как се справяте с това?
Предоставяте на групата много различни варианти за всеки нов учебен материал.
Диференцирате преподавателския материал в зависимост от различните скоростти на учене на
обучаемите.
Информирате групата, че различните индивидуални скорости на учене трябва да бъдат изравнени с
по-интензивна самостоятелна работа вкъщи.
В първата ви преподавателска седмица отделяте тези, коита са твърде бавни.
2-ро предположение: Няма предоставен учебник или нещо подобно, от което да може
преподавате. Така че вие сами трябва да създадете свой собствен материал за преподаване.
Как се справяте с това?
Копирате теоретични текстове, например от учебници, и искате от обучаемите да работят върху
съдържанието самостоятелно.
Размножавате наскоро публикувани статии за всеки материал и ги раздавате на обучаващите се.
Започвате всеки урок по принцип с подготвена от вас кратка презентация по темата (слайдове,
power point и т.н.).
Започвате всеки нов ден с препитване на обучаемите върху материала, преподаван предишния
ден. Карате обучаемите сами да организират началото на урока сами. Подготвяте въпросници,
които са предназначени да помагат на обучаемите в структурирането и научаването на материала.
Конструирате въпросниците така, че да процесът на обучение да се контролира по-ефективно. (=
използване на различни въпросници!)
Работите с различни информационни средства (текстове, филми, аудиокасети и др.). Вашите
обучаеми започват курса на обучение въз основа на свои собствени систематични изследвания в
Интернет.
Според вас трябва ли курсът на обучение да включва следните няколко елемента?
Въведение в матерята.
Фаза на обучение: Обучаемите усвояват, разбират и прилагат материята сами, независими усилия.
Във втората фаза, в класната стая, обучаемите разсъждават и дискутират върху материала
колективно. По този начин се предполга, че те развиват отношения, етика и умения за работа в
екип.
В процеса на обучение, мотивацията на участниците може да бъде поддържана на високо
ниво чрез:
Дискутиране на "целите на обучението" (какво целите да постигнете по време на курса) с
обучаемите и чрез общо съгласуване как да се контролира напредъкът, който отделните обучаеми
са направили? Провеждане на тест в края на всеки урок или в края на всеки ден, за да се проверява
дали всички обучаващи се са постигнали „учебните цели” на преподавателя? (= различен поглед
върху "учебните цели"!)
Намиране на ритъм на преподаване, който включва едновременно усилие и релаксация?
Ясна и многократна работа за създаване на връзка между материята на изучаване и съответната
работа. (= професионални) перспективи за участниците?
Вашето преподаване може да бъде характеризирано с:
Индивидуална подкрепа и насърчаване на участниците, като се има предвид професионалната им
ориентация?
Разбирайки, че продажбите се извършват винаги пред публика и в същото време в екип?
Участниците трябва да развият физическа, емоционална и мисловна издръжливост (и
„суверенитет”) за справяне с тази ситуация?
31

Насоки за лицензиране

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify

XII. Пример за провеждане на урок:
Разработване на виртуален магазин
Пример за урок, който е възможно найблизо до реалния живот; Разработване на
виртуален магазин по време на различните
образователни единици.

Въведение в биологичната ферма
2-ра задача: информационна кампания за
биологично земеделие
събития - дегустации (дегустиране) –
изработване на информационни материали

По време на една седмица за въвеждане,
участниците ще се запознаят с различните
модели как да продават биологични храни:
специалист магазин - био-супермаркет –
директен маркитинг на седмичните пазари –
пазари за храни на дребно.

Стокознание и определяне на собствен
асортимент
3-та задача: Определяне асортимента от
плодове и зеленчуци, които ще продавате.

По-късно
участниците
ще
бъдат
разпределени в различни групи, в които ще
останат известно време заедно. Тези групи
ще трябва да разработят свой собствен
магазин по един добър и изискан начин.
Ноу-хауто, необходимо за справянето с
тази задача, ще бъде преподавано във
въвеждащи уроци. Експертните знания,
предадени по време на тези уроци, могат
да бъдат прилагани, разбирани и
осмислени по време на практическите
занятия. Проектите за обучение, които не
позволяват практика в реалния живот, по
този начин намират своя идеален
заместител в създаването на виртуален
свят, който е възможно най-близо до
тяхната (бъдеща) работна среда.

4-та задача: Скицирайте "портрет" на
Вашата "лента за зеленчуци" (експозицията
на Вашите плодове и зеленчуци).
5-та задача: Направа на други асортименти
(сирене, вино, безглутеинови и др.).
Корпоративна философия
6-та задача: Формулирайте
ръководни принципи.

Вашите

"Организация на работата" (задачи,
разпределение
на
задачите,
сътрудничество,
информация
и
комуникация, работно време, заплати,
мениджмънт и ръководство)

Въвеждаща седмица
7-ма задача: Разработване на списъци за
проверка (за различните аспекти, посочени
по-горе). Изкуството и науката за
продажбите.

1-ва задача: Създаване на собствен
магазин:
местоположение - площ - име – очакван
кръг от потребители - основна концепция –
обзавеждане на магазина

8-ма
задача:
Разработване
на
професионални флаери за Вашите
(бъдещи) клиенти.
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XIII. Проучване относно сертифицирането на образователни
институции и изпълнение на дейности за обучение в
съответствие с изискванията на системата EcoQualify в Европа
Въведение и общи разяснения
Проектът
EcoQualify
2
приключи
успешно в края на 2009.
Неговите резултати са:
• Система за осигуряване на качеството
E(co)-QUALIFY и Ръководство
• E(co)-QUALIFY Сертификационна
система
за
институции
за
професионално обучение
Фактът, че (освен в Холандия и на
холандски език), основата за Системата
EcoQualify произтича изключително от
материал на немски език, е основна
пречка
и
препятствие
за
понататъшното разпространение в други
страни и езици (икономически фактор,
свързан с
превод и адаптация в
съответствие със страната).
Текущият
проект
по
Програма
«Леонардо да Винчи» за Трансфер на
иновации EcoQualify III предлага една
нова
и
уникална
възможност
концепцията EcoQualify да се разшири в
други страни.
В
допълнение,
резултатите
от
паралелнo изпълнявания проект по
програма
"Леонардо
да
Винчи",
съсредоточен върху разразботването
на ИТ-платформа за обучение на
търговци на дребно в сферата на
търговията с биопродукти, също ще
допринесе за значително подобряване
на разпространението на EcoQualify в
други страни и на други езици.
Това е свързано с факта, че до края на
2012 г.:
 Системата
EcoQualify
за
осигуряване
на
качество
и
Ръководството по качество ще
бъдат
на
разположение
на
български, гръцки, румънски и
турски
език
и
съответно
адаптирани
за
съответната
страна;
 12 основни модули за електронно
обучение (работещи на база на

известната
Moodle-System)
на
търговци на дребно в сферата на
търговията с биопродукти, ще
бъдат на разположение.
Освен това интегрирането на EcoQualify
към стандартите на IFOAM е в процес
(IFOAM = Международна федерация на
движението за органично земеделие =
Глобална асоциация с висока степен на
възприемане
и
репутация
в
общественото; ORA е официален
вътрешен орган на IFOAM по въпросите
за търговията с биологични продукти от
2004 г.). В допълнение, специално
основана IFOAM-Академия предлага
идеален форум за по-нататъшно
разпространение на EcoQualify в много
други страни.
Оттук следва, че след проучване на
текущото
състояние
относно
прилагането на обучения по EcoQualify
и сертифициране на институтции за
професионално
обучение
извън
Германия трябва да се разглежда в
светлината на проблема, свързан с
езика.
Причината
за
малкия
брой
сертифицирани
немскоезични
институти се намира в:
1) краткият период от време, през
който Системата за осигуряване на
качество стартира в края на 2009 г.
и липсата на знания за нейното
съществуване;
2) липсата на опит и ноу-хау на
обичайните институции за обучение,
за да се организират такива курсове,
свързани
с
несигурност
по
отношение на интереса към тях;
3) Фактът, че системата EcoQualify е
все още частна, регулирана от ORA
и нейните партньори. Това води до
задачата
да
се
изследва
възможността да се подлага на
официална процедура за ISO
сертификация, така че да получи
адекватна стойност и публично
приемане на EcoQualify.
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Сертификационен процес,
следвайки EcoQualify III

Придобита акредитация от ORA
Forum Berufsbildung Berlin - всички

Създаване на национални структури за
обучение от сред партньорите от
проекта ЕцоQualify III от България,
Гърция, Румъния и Турция:
1. Преценка за собствения капацитет
2. Търсене за адекватен дългосрочен
партньор (и)

Механизъм
на
съществуващото
обучение на търговци на биопродукти
(национална програма)
• Частна институция за обучение с
компетентност и интерес;

Търговски камари или асоциации
(търговия, преработка, биологични
фермери)
–
запознаване със специфични теми
и съдържание от EcoQualify
–
обучение на преподаватели (по
програма – Леонардо да Винчи)
–
разглеждане на възможността за
въвеждане на отделни модули при
първото обучение
–
Препратка
към
националните
характеристики
3. Support organic stakeholder community&
government.
3. Подкрепа на страните, заинтересовани
в търговията на биопродукти от
обществото и правителството.

курсове във връзка с търговията на дребно
с биологични продукти

Ökomarkt Hamburg: всички курсове във
връзка с търговията
биологични продукти

на

дребно

с

Подход


WiFiVienna




Институт за обучение към Виенската
търговска камара - курс за обучение на
търговци на дребно на биологични
продукти, стартиращ през 2011.






започнете процеса на изследване във
всички посоки
направете избор (топ 3)
осигурете всякаква информация за E(co)Qualify
направете лична среща
информирайте екипа на проекта за
резултатите
непосредствен интерес: покана за
обсъждане
разработване на карта на процедурата

По-нататъшни
изпълнението



–
–




34

стъпки

за

Търсене на квалифицирани преподаватели
с опит или интерес в областта на
биопродуктите;
Номиниране на (национален) надзорен
орган за обучение по съдържанието на
EcoQualify;
Ориентация за одити с експерти на ORA
преподаватели
институции
Спецификация на пътна карта за
първоначалните стъпки в обучението
- Разглеждане на различни фокус групи и
етапи на знанието
Спецификация
за
постепенното
разширяване обхвата на курса.

http://ecoqualifyiii.uth.cs.teilar.gr

