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Предговор

Предговор
През последните години въпросът за качеството и осигуряването на качество в
областта на професионалното образование и обучение привлича значително
внимание в множество държави. Причината за това е промяната на парадигмата от
ориентираност към „доставчика“ към ориентираност към „търсене“, както и
въздействието на нови национални и международни рамки. В обхвата на своите
отговорности, множество международни организации, като например UNESCO и
OECD, съсредоточават усилията си върху осигуряване на качеството в областта на
образованието. Световната търговска организация (СТО) обяви образованието за
основна тема при предоставянето на услуги в международен мащаб в кръга GATS и в
този контекст отново посочи необходимостта от прозрачност и съпоставими
международни стандарти за обучителните услуги. Международната организация по
стандартизация (ISO) публикува ISO 29990:2010 като стандарт за доставчиците на
услуги в областта на неформалното професионално образование и обучение. Освен
това от 2002 г. насам с декларацията от Копенхаген Европейският съюз обръща все
по-активно внимание на качеството в образованието. Сътрудничеството в областта на
осигуряването на качество със специален акцент върху модели и методи, както и
върху общи критерии за качество, са поставени като първостепенен приоритет. Това,
наред с други мерки, намира израз в пилотните проекти по „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ и
създаването на Европейската референта рамка за осигуряване на качество в
професионалното образование и обучение (EQAVET).
Макар схемите за качество за дружества и доставчици на обучителни услуги да са
многобройни и разнообразни, все още няма подходящи стандарти за качество или
насоки по отношение на международното сътрудничество в областта на
образованието. Настоящите НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО имат за цел да запълнят тази
празнина. Те допълват системите за управление на качеството за доставчици на
обучителни услуги (LSP), като предлагат препоръки за осигуряване на качеството при
създаването и управлението на международни отношения между различните LSP.
НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са съсредоточени върху качеството на образованието и
обучението, предлагани от LSP, които работят в международни партньорства, и върху
ефективността на работата им, както и техните цели, стратегии, икономическата им
жизнеспособност, и най-вече върху въздействието на услугите им върху учащите се.
Първото издание на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО беше разработено като част от проект
под егидата на Сенатския департамент на Берлин по труда, интеграцията и жените и
Министерството на труда, социалните въпроси, жените и семейството на Бранденбург.
Проектът беше финансиран от федералните провинции, както и от Европейския
социален фонд (ESF). НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО бяха предназначени за и бяха
изготвени в сътрудничество с LSP, които предоставят обучителни услуги в
сътрудничество с международни партньори. Дейността по разработването, ръководена
от RKW Berlin GmbH, беше подпомагана и подкрепяна посредством създаването на
мрежи, експертни групи, както и насочващата им роля при изготвянето на процедурите,
препоръчани в Насоките.
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Второто издание на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО беше изготвено в рамките на пилотен
проект по програмата „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“. Изданието е налично на немски,
английски, полски, италиански, испански и каталунски език. Подобренията са
направени въз основа на опита на следните проектни партньори, тъй като те прилагаха
Насоките:
Германия:

RKW Berlin GmbH; RKW Brandenburg GmbH; bbw Bildungszentrum
Frankfurt (Oder) GmbH; Bergische Universität Wuppertal; Institut für
Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH, Halle; SteinbeisHochschule Berlin; Unternehmerverband Brandenburg e.V., Cottbus;
Prof. Dr. Wilske und Schliecker Partnerschaft Unternehmens- und
Personalberatung, Blankenfelde;

Италия:

Agenzia Formazione Lavoro (AGFOL) s.c., Venice; GNOSIS s.c:,
Venice;

Полша:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra;
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Poznań; Zespół Szkół
Odzieżowych im. W. Reymonta, Poznań;

Швеция:

Internationell kompetens AB, Malmö; Krinova Science Park, Krinova;

Испания:

Directorio de Formación (dirfo), Мадрид; International House Company
Training, Барселона.

Първото и второто издание на Насоките бяха създадени въз основа на системата за
управление на качеството QM STAGE MODEL (УК ЕТАПЕН МОДЕЛ), публикуван като
PAS 1037:2004 от Германския институт за стандартизация. В третото издание,
препоръките за структурата, основана на качеството, и провеждането на
транснационални образователни партньорства се обвързват с международен
стандарт, ISO 29990:2010 „Обучителни услуги за неформално образование и обучение
– Основни изисквания към доставчиците на услуги” и се доразвиват. Обвързването
между НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО и ISO 29990:2010 подобрява значително насоките,
защото този стандарт определя национално съгласувани критерии за ефективното
управление на доставчиците на обучителни услуги. Освен това ISO 29990:2010,
бидейки международен стандарт, е добре пригоден за международния обхват на
НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО.
Третото издание на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО беше разработено като част от понататъшен проект, спонсориран от Сенатския департамент на Берлин по труда,
интеграцията и жените и Министерството на труда, социалните въпроси, жените и
семейството на Бранденбург и финансиран от федералните провинции и от
Европейския социален фонд. Проектът за трансфер на „НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО“
(QuaG) по програмата „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ за „трансфер на иновации“ имаше за
цел да събере опита от прилагането на Насоките в различни европейски държави и от
провеждането на дейности по разпространяването. Резултатите от тази работа
доведоха до настоящото четвърто издание на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО.
Подобренията в това издание се основават на опита на следните проектни партньори,
тъй като с тях бяха провеждани консултации и те прилагаха Насоките:
България:
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Германия:

RKW Berlin GmbH, isw GmbH

Латвия:

Biedriba Eurofortis

Полша:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra;
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Poznań; Zespół Szkół
Odzieżowych im. Wł. W. Reymonta, Poznań;

Румъния:

International House Букурещ

и EAQUALS - международна асоциация на доставчици на услуги по езиково обучение.
НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са специално разработени и са насочени към организации с
дейност в областта на международните обучителни услуги. Доброто управление на
качеството, особено в разнородна и често пъти много динамична среда, налага
обучителните организации да притежават критично самосъзнание и зависи от
активното участие на заинтересованите страни в процеса на промяна.
Бележки по прилагането на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са публикувани в отделен
Компендиум. Компендиумът съдържа указатели за характерни проблеми и препоръки
за развитие на качеството и осигуряване на качеството, изготвени в резултат на
анализ на и практически опит от международно сътрудничество в областта на
образованието. Той съдържа набор от методи и инструменти от управленската
практика, както и полезни помощни средства за разработката на систематичен подход,
насочен към постигане на конкретни цели. Същинската част на Компендиума
представлява подробна таблица с допълнителна информация и допълнения към
препоръките в самите Насоки.
Четвъртото издание на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО и компендиума към това издание на
НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са налични на немски, английски, български, полски,
латвийски и румънски. Документите могат да бъдат изтеглени на адрес:
www.leonardo-tqp.eu; www.quag.eu; и www.adam-europe.eu.
В допълнение към НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО RKW Берлин предлага инструмент за
оценка на обучителните услуги, предоставяни на международно ниво. iQcheck
определя изисквания, на които трябва да отговарят такива образователни услуги, и
улеснява сравняването на материалната база при различните начини на доставка. Той
насърчава използването на международно ниво на съгласувани, приети и прозрачни
критерии за обучителни услуги и по този начин осигурява еталон за международно
качество в образованието, посочвайки аспектите, които трябва да бъдат наблюдавани
в обучителните центрове, за да се гарантира ефективност на транснационалните
обучителни услуги.
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Настоящото издание на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО е разделено на шест глави.
Първата описва целите на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО. Глава 2 съдържа определение
на техния обхват, а в глава 3 са обяснени подробно видовете транснационално
обучение, посочени в обхвата. Освен националното законодателство и стандарти, в
международното сътрудничество в областта на образованието ключово значение има
кодекс за поведение, който е разгледан в глава 4. Интеркултурните компетенции
играят решаваща роля при планирането и изпълнението на транснационални
обучителни услуги. Тези компетенции са разгледани подробно в глава 5. Последната
глава е най-голямата и най-важната част от НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО. Тя съдържа
подробна таблица с конкретни препоръки за управление на качеството в
образованието, което се осъществява чрез международно сътрудничество между LSP.
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Справянето с образователни и обучителни изисквания се е превърнало в основен
въпрос за икономическото развитие. В повечето държави е налице увеличаване на
търсенето на услуги в областта на образованието, по-специално по отношение на
професионалното образование и курсове, свързани с кариерата. Това се случва на
фона на постоянно увеличаващо се търсене на знания и умения и признание на
необходимостта от учене през целия живот. Това от своя страна подчертава
нарастващото значение на международното сътрудничество за гарантиране на
рентабилност и разнообразие, а не на последно място и на качество при
предоставянето на образование.
Международното образование и трансграничната мобилност на доставчици създават
необходимост от процедури и системи за осигуряване на качеството, сходни с
използваните в базовите и напредналите нива на обучение. Съществуващите системи
за осигуряване на качеството, използвани в образователните институции, като
например ISO 9001:2000, ISO 29990:2010, моделът EFQM и QM STAGE MODEL (PAS
1037:2004), не съдържат конкретни изисквания, свързани с международната дейност
на доставчиците на обучителни услуги.
НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са предназначени да допълнят ISO 29990:2010, като
предоставят ориентири и препоръки за управлението на качеството на международни
образователни дейности. От една страна, Насоките се отнасят до процесите на
управление, и, от друга страна, до структурите и образователните услуги. Те
насърчават прозрачност сред национални и международни доставчици, които следват
препоръките. Международното образование предполага надхвърлянето на културни,
езикови и законодателни граници, а също и на национални и континентални такива.
Често пъти е доста сложно различните системи да бъдат адаптирани и хармонизирани
въз основа на различни предположения и отправни точки. Подобрените интеркултурни
компетенции, повишената прозрачност на образователните услуги, процеси и
резултати, препоръчани от Насоките, както и съгласуваните минимални стандарти,
помагат на доставчиците да създадат и предоставят по-ефективни транснационални
образователни услуги.
Тези НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО:
 са предназначени да насърчат рамка за международно образователно
сътрудничество, ориентирана към ученето, и да осигурят солидна основа за
взаимно доверие, като по този начин допринасят за по-голяма хармония на
европейските образователни системи;
 имат за цел да гарантират постигането на правилен баланс между справедливите
интереси на всички страни, участващи в транснационалното образователно
сътрудничество;
 допълват ISO 29990:2010, като предоставят референтна рамка за осигуряване на
качеството при международни образователни проекти и начинания;
 допринасят за защита на учащите се потребители, работодатели и други
заинтересовани страни, посредством насърчаване на прозрачност и яснота в
образователните услуги, както и по-широко признаване на умения и квалификации;
и
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 насърчават транснационално сътрудничество в областта на професионалното
образование и обучение, като спомагат за премахване на пречките пред
мобилността и подобряват достъпа до учене през целия живот.
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Област на приложение

НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО се отнасят най-вече за търговски институции в частния и
независимия сектор и онези от публичния сектор, чиито образователни и обучителни
услуги се конкурират с предоставяните от частни институции. НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО са полезни и за други образователни институции, но вероятно ще бъдат
необходими някои корекции.
За целите на НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, „международни образователни процеси“
означава процесите на управление, подкрепа и доставка, използвани при
предоставянето на следните видове международни образователни услуги: 1
 експорт на образование и обучение като трансгранична услуга (т.е. електронно
обучение, виртуално образование и дистанционно обучение, медии, курсове и
обучителни материали);
 обучителни услуги, предлагани на пребиваващи лица от други държави (напр.
специализирани курсове за чужденци според нуждите на групата, образователни
обиколки, езиково обучение, често пъти съчетано частично с туризъм);
 обучителни услуги, предлагани в чужбина, при които се използват преподаватели
от изпращащата държава или местен персонал (напр. образование и обучение,
предлагани от дъщерни дружества или клонове в чужбина; неформално висше
образование; дистанционно образование и обучение; обучение от смесен тип;
обучителни курсове; наставничество; уъркшопове; специализирани семинари; и
частни учители);
 международно образователно сътрудничество в чужбина (напр. сътрудничество в
държавата на партньора в сътрудничеството или в други държави, съвместни
предприятия, франчайз); и
 друго международно трансгранично сътрудничество в областта на образованието
(сътрудничество за разработване на образователни продукти и използването на
ресурси, напр. трансгранично групово обучение, споразумения за сътрудничество,
побратимяване).

1

Тази разбивка се основава на списъка с международни образователни услуги, използван от
Световната търговска организация (СТО).
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Форми на международно сътрудничество 2
3.1

Чуждестранно дъщерно дружество или клон в чужбина

Дъщерно дружество е юридически независимо, но финансово зависимо дружество,
което се контролира от дружество-майка. По принцип отношението с дружествотомайка се урежда чрез споразумения за контрол/подчиненост и за прехвърляне на
печалбата. По-голямата част от капитала на дъщерното дружество обикновено
принадлежи на дружеството-майка. Оттук следва, че клонът в чужбина е юридически
зависим от и същевременно е съставна част на дружеството в държавата, в която се
намира централният фирмен офис.
Конкретната правна ситуация във втората държава до голяма степен определя
предимствата и недостатъците от учредяване на дъщерно дружество или клон в
чужбина (напр. защита на инвестициите, отговорност, законодателство, уреждащо
предоставянето на образователни услуги, и т.н.).
3.2

Обучение от смесен тип

Обучението от смесен тип е вид образователен процес, който съчетава предимствата
на ученето с непосредствен контакт и електронното обучение, при който се комбинират
различни методи на обучение, медии и теории. Обучението от смесен тип е начин на
организиране на ученето, при който могат да бъдат увеличени предимствата на
различните медии и методи, а недостатъците могат да бъдат намалени, посредством
тяхното смесване. Тази концепция, наричана още „хибридно обучение“, съчетава
ефективността и гъвкавостта на електронните форми на обучение със социалните
аспекти на прякото човешко общуване.
Педагогическите предимства от използването както на „традиционно“ учене, така и на
модерни форми на електронно обучение са от изключително значение в
международното образование. Този вид обучение е особено полезен при
специализирани курсове, в които преподавателският персонал може да се приспособи
бързо и без големи разходи към учебната програма в държавата, в която се провежда
преподавателския
процес.
Имайки
предвид
различното
образование
на
преподавателите, назначени на местно ниво, това предимство не трябва да се
подценява.
3.3

Електронно обучение

Терминът „електронно обучение“ обхваща форми на обучение, при които се използват
цифрови медии за представяне и разпространение на учебните материали и/или за
подпомагане на междуличностното общуване. Електронното обучение често е
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Целта на описанията в този раздел е да разяснят формите на транснационални
образователни услуги, споменати в глава 2, и различните форми, под които тези услуги
могат да съществуват в образованието. Намерението не е всички да бъдат изброени според
правната им структура или значението им като форми на обучение, използвани в
образователния процес.
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съставна част на по-сложни форми на преподаване и обучение (обучение от смесен
тип, дистанционно образование и обучение и т.н.).
Тъй като по същество то не е сложно и не е свързано с големи разходи, електронното
обучение по интернет е широко разпространено като образование за износ.
3.4

Дистанционно образование и обучение

Дистанционното образование и обучение е организирано през времеви и
пространствени разстояния въз основа на подходящо изготвена програма и съответни
образователни ресурси (напр. печатни материали, електронно обучение) заедно с
подходящото ръководство и подкрепа от страна на доставчика (напр. лекционни
курсове, семинари, консултации, индивидуално наставничество, обучение, които често
се предоставят онлайн или чрез телеконферентна връзка).
В международното образование, дистанционното образование и обучение е
предимство, тъй като ефективното и достъпното в ценово отношение използване на
обучителни медии се подпомага допълнително от „присъствени събития“ без да е
необходима постоянна образователна организация или присъствие на преподавател в
приемащата държава.
3.5

Франчайз

При франчайза в областта на образованието франчайзодател предоставя на
независим франчайзополучател правото да използва бизнес концепция, търговска
марка, обучителни материали и други в даден регион в замяна на такси и/или други
начисления. Обучителните услуги се предоставят в рамките на уеднаквена
маркетингова концепция. Правата и задълженията на франчайзополучателя и
франчайзодателя са уредени чрез договор.
За франчайзополучателя тази форма на сътрудничество означава да притежава дял в
ноу-хауто и пазарния профил на франчайзодателя. От своя страна франчайзодателят
получава предимството бързо да разшири пазара си чрез предприемачи, които
осъществяват независими инициативи, но в същото време са обвързани от договора
за франчайз. Предимствата на международния франчайз се заключават в
използването на експертните познания и умения на франчайзополучателя за своята
държава и договорното му задължение да осведомява редовно франчайзодателя за
своите дейности. По този начин франчайзодателят трупа опит на непознат пазар при
ниско ниво на риска.
3.6

Трансгранично групово обучение

Груповото обучение предвижда сътрудничество между компании при предоставянето
на професионално обучение. Компаниите в групата се допълват взаимно при
предоставянето на практическо професионално обучение в тематичните области, в
които основната компания няма възможност да предложи обучение.
Груповото обучение се използва в международен контекст, където е налице
увеличаваща се интернационализация на заетостта и бизнес процесите в рамките на и
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между компаниите (напр. мрежи от доставчици). То спомага да се гарантира по-добра
координация и работа в мрежа на обществено предоставяни образователни услуги
(напр. „Обучителен регион“, „INTERREG”, „Учене през целия живот”).
Посредством насърчаването на професионални, социални и интеркултурни умения и
запознаване на обучаемите с широк спектър от професионални задачи, груповото
обучение насърчава професионалната мобилност и гъвкавост.
3.7

Съвместни предприятия

Те включват създаването на ново, юридически независимо бизнес звено, в което
няколко или повече дружества притежават дял от капитала. Освен капитала,
участващите дружества обикновено допринасят със съществен дял от ресурсите по
отношение на технология, права върху индустриална собственост, техническо или
маркетингово ноу-хау и помещения. Съвместното предприятие обикновено е под
формата на дружество с ограничена отговорност.
В областта на образователното сътрудничество, съвместните предприятия предлагат
предимството на гъвкави договорни условия за набиране на образователно ноу-хау,
използването на местните експертни знания и умения и дистрибуторските канали. То
обикновено предвижда съвместен маркетинг на образователни услуги.
3.8

Споразумения за сътрудничество

Споразуменията за сътрудничество в транснационалното образование са
споразумения между два или повече доставчика на обучителни услуги с ясно
определена образователна област. Такива споразумения посочват вида и естеството
на сътрудничеството, както и правните, финансовите и другите въпроси, свързани с
него. Споразумението за сътрудничество често е първата стъпка към създаването на
съвместно дружество.
Споразумението за сътрудничество може да обхваща множество форми на
сътрудничество, например обмен на преподаватели и учащи се, съвместно
разработване на образователни продукти, съвместно използване на ресурси,
образователни програми, групово обучение и т.н.
3.9

Договорености за побратимяване

Побратимяването е концепция, при която доставчиците на обучителни услуги
предлагат обучителни програми, по които учащите се могат да работят в държавата, в
която са постоянно пребиваващи. На по-късен етап често се предоставя обучение с
непосредствен контакт в държавата, в която се намира централният офис на
доставчика на обучителни услуги. 3

3
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Това определение е взето от документ на Световната търговския организация S/C/W/49,
публикуван на 23 септември 1998 г., на страница 7.
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3.10

Виртуално образование

Във „виртуалната класна стая“ интернет служи като средство за свързване на учащи
се и преподаватели, които са разделени от географското си местоположение.
Виртуалното обучение улеснява синхронна форма на дистанционно обучение. Това е
технология, която използва ресурси на електронното обучение и комуникационните
средства на интернет (образователни портали, системи за видео или аудио
конференции, електронно побратимяване и т.н.). Най-често използваният метод е
онлайн курсът на живо.
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Принципи на сътрудничество

Ключовите принципи на успешно сътрудничество са взаимното уважение между
участващите партньори, както и взаимни договорки, чрез които се постига балансирано
споделяне на ползи и отговорности. Когато се разработва форма на сътрудничество,
която взема под внимание различните образователни системи и икономически рамки, в
които работят партньорите, трябва да бъдат прилагани следните принципи:
(1)

Доставчиците на обучителни услуги взаимно зачитат своята независимост и
компетентност, както и националните закони и разпоредби, действащи в
държавите, в които се намират централните офиси на техните партньори. Те
поемат задължение да спазват и зачитат националните кодекси за поведение,
като тези посочени в следните документи:

 Принципи на OECD за корпоративно управление; 4
 Европейски съвет / UNESCO Код за поведение на транснационалните корпорации; 5
 Международен стандарт ISO 26000:2011, „Насоки за социална отговорност“.
(2)

Партньорите приемат принципа за взаимна изгода, включително:

 Взаимноизгоден обмен на ноу-хау;
 Защита на интересите на партньори по проекти за сътрудничество, включително
гарантиране на правна защита за всички видове активи;
 Осигуряване на необходимата взаимна подкрепа и споделяне на информация при
изпълнението на договори с цел да се гарантира, че са изпълнени необходимите
технически изисквания и стандарти за качество;
 Използване по взаимноизгоден начин на търговския потенциал, създаден като
резултат от сътрудничеството.
(3)

Зачитане на правата на човека и основните свободи, включително свободата на
мисълта, свободата на съвестта, свободата на вероизповедание или убеждение.
Разбиране и зачитане на всички хора, техните култури, цивилизации, ценности и
начин на живот, включително местни етнически култури и култури на други
нации: 6

 Недопускане на дискриминация и зачитане и уважение на всички служители,
преподаватели и учащи се, независимо от пол, националност, етнически произход,
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OECD, „Принципи за корпоративно управление“, № 82701 2004, онлайн на
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
Съвет на Европа/UNESCO Кодекс за добра практика при предоставянето на
транснационално образование; Съвет на Европа/UNESCO, 2000.
Това са двата пакта на ООН, отнасящи се до граждански и политически права, както и
икономически, социални и културни права, Конвенция на ООН за правата на жените, правата
на децата, Конвенция против изтезанията, Конвенция за премахване на расовата
дискриминация и Конвенцията за защита правата на всички работници мигранти и членовете
на техните семейства. Основните стандарти на ILO, основани на осемте основни конвенции
с номера 29, 87, 91, 105, 128, 182 (признати като правно обвързващи от 112 от 177 държавичленки) се отнасят до следните права и принципи: свобода на събранията и правото на
колективно трудово договаряне; забрана на принудителния труд; недискриминация на
работното място; и забрана на детски труд.
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възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия, политически възгледи или
социално положение;
 Еднакво отношение към мъже и жени и създаване на работна среда, отчитаща
спецификата на отделния пол;
 Зачитане на културни конвенции и социокултурни цели и ценности;
 Насърчаване на социокултурно разнообразие чрез положителна дискриминация.
(4)

Зачитане на интересите на държавата, в която се предлагат обучителните услуги:

 Зачитане на националния суверенитет и спазване на националното
законодателство, разпоредби и административни практики;
 Отчитане на национални икономически приоритети и цели на развитие с оглед
създаването на дълготраен принос за икономическото, социалното и екологичното
развитие;
 Привличане на други заинтересовани страни в предвидените дейности;
 Спазване на национални и международни стандарти за защита на потребителите ;
 Спазване на национални разпоредби и международни стандарти, свързани с
опазване на околната среда.
(5)

Участие във форми на сътрудничество, които повишават съвместно определени
взаимни ползи и потенциал:

 Определяне на лице за контакт за всеки партньор и запознаването им с всички
партньори;
 Гарантирането на редовен обмен на информация между партньорите;
 Споделяне на експертни знания и умения в съответните икономически, научни,
технически, социални, правни, културни и хуманитарни области;
 Създаване на дълготрайни връзки, за да се гарантира дългосрочно и задълбочено
образователно сътрудничество;
 Решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и
обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за
решаване на конфликти (напр. срещи за решаване на конфликти, арбитраж,
медиатори);
 Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за учащи се и
преподаватели;
(6)

Осигуряване на подходящи условия за работа за целия участващ персонал;
Подготовка на преподаватели и лектори за провеждане на обучение в
международна среда:

 Мотивиране на персонала за извършване на планираната работа като се
гарантира, че те се отъждествяват с целите и са лично ангажирани с тях;
 Развиване на способността на техния персонал да оценява ползите от всички
видове културно многообразие;
 Споделяне на знания за различните държави и развиване на интеркултурните
компетенции на преподавателите;
 Осигуряване на езиковите умения, необходими за водене на преговори;
 Осигуряване на практическо обучение по методически, технически и социални
умения;
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 Създаване на чувствителност у персонала по въпроса за равните възможности и
създаването на умения за подходящо справяне с него;
 Насърчаване на използването на преподавателски и обучителни методи, които
отчитат културните особености и отговарят на изискванията за учене през целия
живот.
(7)

Хармонизиране на стандарти:

 Тъй като хармонизирането на стандарти и стандартизацията на процедурите на
сертифициране е важно средство за укрепване на връзките за сътрудничество,
както и за улесняване на сътрудничеството и повишаване на ефективността му,
транснационалните доставчици на обучителни услуги следва да се стремят към
сътрудничество, което отговоря на уеднаквени критерии за качество и в идеалния
случай следва да прилагат едни и същи стандарти за управление на качеството.
 Транснационалните доставчици на обучителни услуги следва да положат всички
усилия, за да подкрепят работата по международна стандартизация в областта на
образованието и обучението, извършвана от Международната организация по
стандартизация, ISO, и Европейския съюз.
Тези принципи на сътрудничество са отразени в съкратена форма в кодекс за
поведение (Приложение A от НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО). Това е набор от примерни
правила, които могат да бъдат съгласувани между доставчици на обучителни услуги,
които желаят да си сътрудничат. Той може да бъде лесно адаптиран и използван
например като приложение към писмо за намерения или договор.
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5

Интеркултурни компетенции

Интеркултурните компетенции могат да бъдат дефинирани като „емоционален и
когнитивен опит и познание, натрупани чрез осмисляне и общуване в интеркултурен
контекст”. 7 В живота, интеркултурните компетенции се развиват както несъзнателно,
така и съзнателно. Те се формират посредством различни интеркултурни
преживявания, образование и учене през целия живот и са неразделна част от общите
компетенции на всяко човешко същество.
По-специално емпатията и културната чувствителност са предпоставки за успешна
интеркултурна комуникация. Обучението по интеркултурни компетенции има за цел да
подобри способността на хората да общуват успешно с хора от различни култури и да
имат уместно поведение в различни интеркултурни ситуации. В рамките на
организацията, това се отнася до мултикултурни групи колеги, а по отношение на
външната среда – към всяко общуване с бизнес партньори от чужбина, клиенти или
участници в интеркултурен опит в областта на обучението.
Международното образование следва да повиши осведомеността на обучаващи се и
преподаватели и да задълбочи разбирането им по отношение на култури и обичаи на
участващите държави. Преподавателите следва да могат да споделят
специализираното си знание, отчитайки по подходящ начин разликите в
социокултурните и образователните традиции. Създаването на успешни процеси на
международно обучение предполага развиването на следните интеркултурни знания и
умения:
(1)

Основно разбиране на собствената и чуждата култура:

 споделяне или улесняване на достъпа до информация за партньорската държава –
нейните ценности, символи, история - както и за настоящи политически,
образователни, икономически и правни въпроси;
 повишаване на осведомеността за общи начини на поведение в съответните
държави, включително за различия в разбиранията за йерархия, роли на половете
и отношение към възрастта и времето;
 повишаване на осъзнатостта на персонала за собствената културна идентичност и
събиране на информация относно възприемането на тяхната култура в
партньорската държава.
(2)

Общуване и способност за уместно поведение в интеркултурни ситуации:

 Владеене на езици;
 Подчертаване и обсъждане на различията при обработка на информация
(метакомуникация);
 Изразяване на емпатия и толерантност към неопределеност 8;
 Способност за адаптация към различни стилове на общуване;

7

8

Собствена дефиниция по Horst Siebert (2003): „Didaktisches Handeln in der
Erwachsenenbildung“, стр. 223.
Толерантност към неопределеност е способността за разпознаване на противоречия,
културни различия или несигурност и справянето с последиците от тях.
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 Способност и готовност за откриване на синергии, напр. при определяне на
потребностите от учене или създаването на учебна програма за дву- или
мултикултурни целеви групи;
 Способност за справяне с различни отношения към йерархия, роля на половете,
възраст, време и интензивност на потока от информация;
 Създаване на положително взаимоотношение при запознанство;
 Насърчаване на конструктивен екипен подход към работа и общуване
(3)

Способност и готовност за водене на преговори с другите за стиловете на
общуване при изпълнение на задачи и справяне с проблеми - Интеркултурни
преговори и конфликти:

 Зачитане на различните култури на водене на преговори;
 Получаване и проверка на информация за преговарящия(ите) партньор(и);
 Отчитане на интересите на двете страни, поглед върху проблеми от гледната точка
на другата страна;
 Постигане на съгласие по процедури;
 При интеркултурни конфликти, готовност:

за критичен поглед върху собственото поведение;

за допускане на други становища (съгласни сме да бъдем несъгласни един с
друг);

за привличането в преговорите на медиатор с познания за други култури;
 Способност за справяне с конфликти в ситуации, при които използваните стратегии
за решаване на конфликти са различни от използваните в собствения културен
контекст;
 Постигане на общи гледни точки в хода на преговорите;
 Използване на културно уместни начини за задаване на въпроси;
 Получаване на обратна връзка и изразяване на становища по процеса на
преговори;
 Търсене на алтернативи и преодоляване на тактики на протакане.
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6

НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО: Препоръки

НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са допълнение към ISO 29990:2010. В таблицата на
следващите страници Насоките систематично следват структурата на глави 3 и 4 от
този ISO стандарт. С изключение на Приложение А „Съдържание на бизнес план“,
останалите приложения от стандарта не са включени, защото не са свързани с
въпроса. Приложение А, от друга страна, е пряко свързано с изискване 4.2 относно
стратегията и управлението на дейността.
Поради факта, че НАСОКИТЕ ЗА КАЧЕСТВО са допълнение към съществуващия
стандарт ISO 29990:2010, дясната колона „Препоръки“ включва само препоръки, които
са свързани с международния аспект на управлението на качеството. С цел по-добро
онагледяване на обвързаността на тези препоръки със стандарта, лявата колона
съдържа кратко описание на съответните изисквания от ISO 29990:2010. Запазена е
номерацията, използвана в стандарта.
Съдържание на препоръките за основана на качеството структура на
транснационалното образоване, обвързани с всяко изискване на ISO 29990:2010
3

Обучителни услуги
3.1

Определяне на потребностите от учене
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

Създаване на обучителни услуги
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

Общи положения
Нужди на заинтересованите страни
Съдържание и процес на обучение
Определяне на конкретните цели и обхват на обучителните услуги
Определяне на конкретните начини за подпомагане и мониторинг
на преноса на познания
Планиране на учебната програма

Предоставяне на обучителни услуги
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Информация и ориентиране
Гарантиране на наличност и достъпност на обучителните ресурси
Среда на обучение

3.4

Мониторинг на предоставянето на обучителните услуги

3.5

Оценка, извършвана от доставчиците на обучителни услуги
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Цели и обхват на оценката
Оценка на обучението
Оценка на обучителната услуга
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4

Управление на доставчика на обучителни услуги
4.1

Общи изисквания към управлението

4.2

Стратегия и управление на дейността
Приложение А (информативно) Съдържание на бизнес план

4.3

Преглед от ръководството

4.4

Превантивни и коригиращи действия

4.5

Финансово управление и управление на риска

4.6

Управление на човешките ресурси
4.6.1
4.6.2
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Компетенции на персонала и сътрудниците на LSP
Оценка на компетенциите на LSP, управление на работното
представяне и професионалното развитие

4.7

Управление на комуникацията (вътрешна/външна)

4.8

Разпределяне на ресурси

4.9

Вътрешни одити

4.10

Обратна връзка от заинтересованите страни
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3.

Обучителни услуги

3.1

Определяне на потребностите от учене

3.1.1

Общи положения

Изисквания в ISO 29990

Анализ на потребностите от учене с цел ефективно ориентиране
на обучителните услуги:

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Определете кои са целевите групи, техните потребности от
учене, специфичните характеристики на тяхната държава или
регион и системите за професионално и напреднало
обучение в съответната държава, като обмените информация
с участниците в международното партньорство или
клиентите.

•

Използвайте това знание, като отчетете подходящо тяхната
култура, държава и фактори, характерни за региона.

•

При развитието на международни партньорства и мрежи
вземете под внимание всички специфични условия и
изисквания и вземете мерки, за да гарантирате непрекъснато
сътрудничеството с партньорите.

•

Уверете се, че маркетинговата комуникация е адаптирана
към националните и местните нужди, напр. като промените
външния вид, добавите или намалите текст и изображения и
т.н.

3.1.2

Потребности на заинтересованите страни

Изисквания в ISO 29990

а) Задаване на въпроси за предишен обучителен
квалификации и препоръки от други лица.

опит,

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Когато правите оценка на квалификациите на отделните
учащи се от различни държави, вземете под внимание
националното икономическо положение, по-специално пазара
на труда и кариерните пътища в областта на образованието.

•

Въведете система за професионално ориентиране
предлагайте съвети за професионални квалификации.

•

Съсредоточете се върху компетенции, а не само върху
формални квалификации.

•

Направете оценка на различните компетенции, които се
очакват за получаване на съпоставими квалификации в
различните държави, и, когато го правите, посочете
съществуващи международни рамки (напр. EQF, ISCED,
CEFR).
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Изисквания в ISO 29990

б) Определяне на конкретни цели, желания и изисквания.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Идентифицирайте заинтересованите страни, като отчетете
специфични за държавата фактори (например, централното
правителство, компанията или семейството са спонсорите на
обучителните услуги).

•

При дефиниране на целите на международната обучителна
услуга вземете под внимание резултатите от предишни
оценки на учащи се и обучителни услуги

•

Обърнете специално внимание на потребностите от учене и
възможностите, свързани с езика, а така също и със
социалното и културното общуване.

•

При общуване със заинтересовани страни вземете под
внимание тяхната култура, както и предпочитаните форми и
обичаи при общуване в тяхната държава/регион.

Изисквания в ISO 29990

в) Подпомагане на учащите се при оценка на потребностите от
учене и целите му.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

г) Определяне на индивидуалните потребности по отношение
на езикови, културни умения, умения за четене и писане,
както и такива, свързани с увреждания.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

При управлението на клиенти вземете под внимание
културните различия при контакта с клиенти и при
прилагането на техники за отношения с клиентите, а също
така спазвайте съответните разпоредби за защита на
данните.

•

При определяне на индивидуалните потребности вземете под
внимание на последиците от обучението на чужд език.

•

При необходимост предложете на участниците обучение по
практически умения, като например информационни
технологии, чужди езици, изнасяне на презентации и т.н.

Изискване в ISO 29990
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Осигурете инструменти, чрез които да гарантирате, че
учащите се могат да направят реалистична самооценка и да
идентифицират и изразят собствените си интереси, цели,
желания и потребности.

д) Резултати от обучението, трансфер
определяне на показатели за успех.

на

познания

и
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Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Идентифицирайте съответните заинтересовани страни, поспециално спонсори и потенциалните работодатели на
учащите се.

•

Предложете на заинтересованите страни съвет за това как да
гарантират, че придобитите знания и умения могат да бъдат
преобразувани в компетенции, свързани с работата, и
дефинирайте показатели за успех.

Изискване в ISO 29990

е) Договор със спонсора за обучителната услуга.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Когато изготвяте договор със спонсора, уверете се, че са
взети под внимание характерните културни условия,
различията в правните системи и концепции, както и
потребностите и целите на спонсора.

•

При изготвянето на договора вземете под внимание
различията в правните системи и принципи, като направите
справка в източници на информация за международно
договорно законодателство.

•

В договора посочете цялото приложимо законодателство и
подчертайте евентуални противоречия в законодателството.
При сътрудничество със спонсора договорете ясни и
подлежащи на проверка критерии, за да се гарантира
спазването на договора.

3.1.3

Съдържание и процес на обучение

Изискване в ISO 29990

а) При избора на съдържание и процес на обучение трябва да
бъдат отчетени потребностите на заинтересованите страни.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

б) Планиране, което се извършва конкретно за целевата група.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Обърнете необходимото внимание на съответните културни
въпроси, както и на конвенциите на общуване и поведение на
заинтересованите страни от други държави.

•

Определете ясно техническите, езиковите и другите
компетенции, които са необходими за записване в даден курс,
като посочите, където това е необходимо, евентуални
възрастови ограничения и здравни изисквания.

•

Гарантирайте равни възможности за всички, независимо от
пол, възраст, увреждане и т.н.

Вземете под внимание конкретните икономически, социални и
културни характеристики на целевата държава/регион, когато
определяте образователните цели, съдържанието на курс,
продължителността на курс, ресурси и методи.
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Изискване в ISO 29990

в) Използване на подходящи методи на обучение и материали.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Планирайте методите на обучение и материалите, като имате
предвид съответните стилове на учене, и ги адаптирайте към
съответната(ите) култура(и).

•

Отчетете изцяло стойността на предишния опит от обучение,
който имат учащите се.

Изискване в ISO 29990

г) Съдържанието и процесът на обучение вземат под внимание
резултатите от обучението

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Уверете се, че предлаганите квалификации и сертификати
посочват уменията и съдържанието, преподавано в курса, по
начин, който е подходящ както за държавата, в която се
намира централният фирмен офис, така и в международен
контекст.

3.2

Създаване на обучителни услуги

3.2.1

Определяне на конкретните цели и обхват на обучителните услуги

Изискване в ISO 29990

Спецификации и съобщаване на методите на обучение, обхвата,
конкретните цели и планираните резултати от обучителните
услуги

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

Уверете се, че:
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•

предложените транснационални обучителни услуги отговарят
на нуждите на съответните заинтересовани страни (напр.
работодатели, министерство), съответното национално
законодателство и на международните норми и обичаи.

•

Резултатите от обучението са ясно посочени в сертификатите
от курса.

•

Сертификатите в края на курса съдържат необходимата
информация и са ясни, като е посочена връзката им с
международно признати стандарти с цел по-лесната им
оценка от страна на органите по признаването,
образователни институции, работодатели и други в
различните държави.

•

сертификатите
включват
информация
за
вида,
продължителността, съдържанието и мястото (местата) на
курса, както и за езика, на който е преподаван.

•

Посредством ориентация и/или професионално развитие,
повишете осведомеността на персонала за международните
тенденции и норми в разработването и предоставянето на
образователни услуги.

Препоръки за НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО

•

Предоставете кодекс на поведение или писмена политика за
участващите в предоставянето на обучителни услуги, който
обхваща следните въпроси:
 защита на интересите на участниците
 качество на обучителната услуга
 справяне с интеркултурни въпроси и гарантиране на равни
възможности

•

3.2.2

Адаптирайте договорната рамка спрямо съответната(ите)
форма(и) на международно образование и услуги (раздел 2 и
3 от Насоките за качество); при изготвянето на договори
приложете принципите на сътрудничество, посочени в раздел
4.

Определяне на конкретните начини за подпомагане и мониторинг
на преноса на познания

Изискване в ISO 29990

Вземете под внимание всички съответни заинтересовани страни,
когато определяте начините за улесняване и подпомагане на
ученето, за да гарантирате мониторинга, оценката и
документирането на преноса на познания.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

3.2.3.

Идентифицирайте съответните заинтересовани страни и
анализирайте
приоритетите
им
по
отношение
на
способността на учащите се да пренесат познанията си в
работна среда. Идентифицирайте ресурсите, необходими за
улесняване,
подпомагане,
мониторинг,
оценка
и
документиране на преноса на познания, като имате предвид
осъществимост, финансиране и съответните отговорностите
на международните партньори в тази област.

Планиране на учебната програма

Изискване в ISO 29990

а) Разработете и документирайте учебен план и инструменти за
оценка, които са подходящи за определените цели и
резултати от обучението.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Актуализирайте редовно курса и документацията за курса и го
адаптирайте спрямо нуждите на целевата група.

•

Проверете съответствието с международни критерии за
качество (напр. ISO, CEN, UNESCO) и критериите, прилагани
в участващите държави.

•

Вземете под внимание всички изисквания за присъждане на
международни кредити.

•

Направете преглед на резултатите от обучението, като имате
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предвид
изисквания
и
евентуални
партниращата държава или държави.

ограничения

в

Изискване в ISO 29990

б) Подбор на методи на обучение, които са ориентирани към
постигане на цели, към удовлетворяване на изисквания и към
учащите се.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

в) Ясно определяне на роли и отговорности при предоставянето
на обучителни услуги и при мониторинга и оценката на
преноса на познания.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изгответе Матрица за възлагане на отговорности (RAM) 9.

•

Консултирайте се с партньорите, когато правите промени в
международни проекти и договорки за сътрудничество и
имайте
предвид
съгласуваното
разпределение
на
отговорности.

•

Уверете се, че организационните документи отразяват
конкретното естество на международния ангажимент.

Вземете под внимание
 Целите на обучение и потребностите от учене
 Резултатите от обучението, както са посочени в учебната
програма
 различията в културите на преподаване и учене, както и
културните традиции и обичаи на учащите се.

3.3

Предоставяне на обучителни услуги

3.3.1

Информация и ориентиране

Изискване в ISO 29990

Уведомяване на учащите се и на спонсорите за обучителната
услуга, която ще се предоставя, по начина, посочен в подточки аз от това изискване

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Общувайте тактично с ученици и спонсори от други култури.
Предоставяйте информация на езика на участниците или на
езика, който е съгласуван.

•

Внимателно очертайте основните концепции и идеи пред
учениците и спонсорите, като ги насърчите да задават
въпроси.

9
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Матрицата за възлагане на отговорности (RAM) описва различните роли при изпълнението
на задачи или за постигането на планираните резултати по проект или бизнес процес. Тя е
особено удобна за изясняване на роли и отговорности при проекти и процеси, в които
участват няколко функционални звена/отдели.

Препоръки за НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО

Изискване в ISO 29990

a) Предварителна информация за целите, формата и
съдържанието на обучителните услуги и за инструментите и
критериите, които ще бъдат използвани за оценка, както и за
сертификата, дипломата или кредитите, които ще бъдат
получени при завършване.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Предоставете на разположение на участниците писмена
информация относно учебната програма, продължителността
на курсовете и вида на сертификата или дипломата, които ще
бъдат получени, като разясните на какво са равностойни, или
посочите
сходна
информация
за
курсовете
или
квалификациите

•

В края на курса приложете тази информация към
сертификата или дипломата, за да покажете как
съдържанието на курса се съпоставя спрямо това на сходни
курсове в държавата, в която се намира централният фирмен
офис.

•

Обяснете евентуални разлики в начина, по който се приемат
сертификатите от професионалните сдружения или други
организации в държавата, в която се намира централният
фирмен офис, и в държавата, в която се провежда
обучението.

•

Уверете се, че съдържанието и формата на рекламните
материали и по-специално на уеб сайта се вписват в
международната му стратегия, например по отношение на
използваните езици, подхода към пазара, целевата
аудитория, предоставените насоки и т.н.).

Изискване в ISO 29990

b) Предварителна информация относно очаквания принос от
страна на учащия се за постигане на резултатите от
обучението.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

c) Предварителна
информация
отговорностите на LSP.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Посочете ясно какъв принос по отношение на отделено
време, подход към ученето, самостоятелна работа и други се
очаква от учащите се. Вземете под внимание различните
стилове на учене и обичаи, както и културните различия, и
определете дали договори за обучение биха били удобна и
изпълнима възможност.
за

ангажиментите

и

Информирайте ясно учащите се за ролите на LSP и неговите
международни партньори при определяне на целите и
обхвата на обучителната услуга. Когато го правите, имайте
предвид националното законодателство и местните практики,
както и съответните международни конвенции и стандарти.
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Изискване в ISO 29990

d) Предварителна информация за процедурите, които ще бъдат
използвани
за
решаване
на
проблеми
между
заинтересованите страни и LSP

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

При управлението на оплаквания вземете под внимание
обичайната практика и специфичните културни въпроси в
съответната държава/регион.

•

Гарантирайте прилагането на тактичен
различните схващания за конфликт.

•

Предоставете на клиентите имената на конкретни лица за
контакт.

•

Разработете процедури за неофициални оплаквания и за
решаване на конфликти.

•

Водете архив на оплакванията и за начина, по който са
решени, за преглед и разискване с персонала на по-късен
етап

подход

при

Изискване в ISO 29990

e) Предварителна информация за подкрепа при обучението.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Уверете се, че са налице подходящи механизми за подкрепа,
които да:
 помогнат на чуждестранните участници да се адаптират
успешно към новата учебна и жизнена среда, като
използвате процес на въвеждане, който включва проверка
на тяхното разбиране
 им помогнат да решават проблеми, които могат да
възпрепятстват техния напредък
 предоставят информация за ежедневието и съвети за
вземане на адекватни предпазни мерки

•

Уверете се, че учащите се знаят
съответните обучителни ресурси.

Изискване в ISO 29990

f)

Предварителна информация за методите и плановете за
оценка

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Уверете се, че участниците разбират целите и процедурите
за оценка и атестация.

•

Уверете се, че участниците са информирани за своите права
(напр. защита на данни, достъп до резултати от оценяване и
т.н.).

Изискване в ISO 29990

g) Предварителна информация
предварителни изисквания.
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за

как

да

технически

използват

или

други
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Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Направете оценка на езиковите и другите умения,
необходими за успешно включване в обучителната програма.

•

Осигурете подкрепа, за да могат участниците да научат езика
и да придобият други съответни умения преди и в хода на
обучителната услуга.

Изискване в ISO 29990

Предварителна информация за такси и други
предоставена на лицата, финансиращи услугата.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Адаптирайте начини на плащане спрямо практиките в
конкретната държава и се уверете, че
 цените са налични в местна валута,
 са посочени допълнителни разходи (напр. обучителни
материали (такси, такси за явяване на изпит),
 се предлагат начини на плащане, които са удобни на
местно ниво (напр. кредитни карти, банков превод) и
 са взети под внимание банкови и разходи и комисионни
при обмен на валута.

•

3.3.2

разходи,

Предоставете информация за възможните източници на
финансова подкрепа.

Гарантиране на наличност и достъпност на обучителните ресурси

Изискване в ISO 29990

a) Наличност на всички ресурси, предвидени в учебната
програма.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Вземете под внимание какво е необходимо за планираните
обучителни дейности, когато подготвяте образователната
организация за справяне в международна среда и спазване
на националното законодателство и разпоредби на
държавите-домакини, както и на съответните международни
стандарти.

•

Планирайте внимателно необходимите човешки, материални
и финансови ресурси и се уверете, че те са своевременно
налични,
като
вземете
под
внимание
евентуални
допълнителни разходи, свързани с международни дейности.

•

Осигурете подходяща ИТ инфраструктура за международна
комуникация.

•

Уверете се, че местната инфраструктура на образователната
организация
е
достатъчна,
за
да
предостави
висококачествени обучителни услуги.

Изискване в ISO 29990

b) Използване на обучителни ресурси.

Препоръки на

•

Уверете

се,

че

преподавателският

персонал

използва
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НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

обучителните ресурси правилно и компетентно.
•

По възможност преподавателите и учащите да използват
обучителни ресурси на един и същ език или да бъдат
предоставени подходящи помощни средства за общуване.

Изискване в ISO 29990

c) Достъп на учащите се до ресурси

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

При предоставяне на обучителни ресурси отчетете местните
условия и култура (напр. инфраструктура, климат,
специфични практики в държавата, религиозни конвенции).

•

Уверете се, че участниците могат с лекота да използват
обучителните ресурси (напр. клавиатурна подредба за
конкретната държава) и осигурете наръчници на езика на
участниците или на езика, който е съгласуван.

3.3.3

Среда на обучение

Изискване в ISO 29990

Гарантирайте пригодност на средата на обучение.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Съберете информация за образователната и работна култура
на държавата и, където това е възможно, вземете тази
информация под внимание при създаването на средата на
обучение. Това ще подпомогне създаването на доверие и
намаляването на неефективността, причинена от промени в
навиците за учене.

•

Уверете се, че помещенията, в които се води обучение на
място, са пригодни.

•

Осигурете
адекватна
логистична
организирате учебни посещения.

•

Помогнете на чуждестранните участници, по-специално на
онези, които имат специални потребности, да се адаптират
към новата учебна и жизнена среда. Предоставете
информация за ежедневието и съвети за съответни
предпазни мерки.

•

Отчетете в достатъчна степен характерните културни обичаи
(напр. хранене и пиене, спазване на религиозни обичаи, поспециално в култури извън Европа).

3.4

когато

Мониторинг на предоставянето на обучителните услуги

Изискване в ISO 29990
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подкрепа,

Събиране на обратна връзка от учащите се за използваните
методи и ресурси и тяхната ефективност за постигане на
договорените резултати от обучението.
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Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

При необходимост планирайте и проведете проверки на
случаен принцип и получете обратна връзка при консултация
с преподаватели.

•

Адаптирайте методологията и темпа на преподаване спрямо
местните стилове и обичаи на учене и обучение и тактично
потърсете
обратна
връзка.
(напр.
промяна
на
преподавателски методи, гъвкави техники на събеседване и
т.н.)

3.5

Оценка, извършвана от доставчиците на обучителни услуги

3.5.1

Цели и обхват на оценката

Изискване в ISO 29990

а) Описание на целите и обхвата на оценката.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Обяснете ясно, че оценката на резултатите от процеса на
интернационализация е важен индикатор за цялостния успех
на образователната организация и проверете дали
направените културни адаптации са били ефективни.

•

Съгласувайте общ подход към оценяването и използвайте
същите методи и инструменти във всички фирмени офиси.

Изискване в ISO 29990

б) Осигуряване на записи за процеса на оценка

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Обърнете внимание на въпроси, свързани с изпълнимостта,
когато подбирате методи и инструменти за оценка в
международен контекст.

•

Предложете на участниците възможности за работа в мрежа
и допълнителен контакт след приключване на обучителната
услуга

•

Уверете се, че при отчитане на резултатите от оценките се
използват взаимно съгласувани критерии и процедури.

•

Уверете се, че резултатите от оценките на постиженията на
отделните учащи се им се съобщават по подходящ начин.

Изискване в ISO 29990

в) Съответствие между процедури и цели на курса.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Разработете и съгласувайте процедури за оценка съвместно
с останалите партньори, като използвате международно
признати методи.

•

Систематично извършвайте оценка и последващи контролни
оценки, например като правите промени или разработвате
планове за отстраняване на недостатъци.

Изискване в ISO 29990

г) Гарантирайте съответствие с правни и етични стандарти.
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Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Проучете и използвайте подходящи за съответната култура
начини за събиране, анализиране и оценка на данни.

•

Вижте също така и принципите
сътрудничество в раздел 4.

Изискване в ISO 29990

д) Гарантиране на качеството на данните от оценката:

на

международно

1. Правилно организирани и пълни;
2. Систематичен и точен анализ;
3. Валидни, надеждни и съдържателни.
Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Уверете се, че оценките са международно съпоставими и
посочете доказателства за това.

•

Вземете под внимание различия, които могат да съществуват
в националните изисквания, свързани с представянето на
статистически данни за учащите се

Изискване в ISO 29990

Мерки за намаляване на пристрастността в оценките.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

3.5.2

Оценките следва да отчитат гледните точки на различните
заинтересовани страни по отношение на процедурите за
оценка и резултатите от оценките. Както и цялостният процес
на оценка, протоколите от оценяването следва да включват
доказателства за безпристрастността на оценяващия екип.
Резултатите от оценките следва да бъдат максимално
обективни. 10

Оценка на обучението

Изискване в ISO 29990

а) Защита на данните, свързани с резултатите от оценката на
напредъка, и съпоставимост на данни.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Вземете под внимание законодателството в конкретната
държава.

•

Имайте предвид, че може да се наложи данните да бъдат
представени анонимно.

•

Спазвайте принципите на представяне и използване на
статистически
данни,
посочени
в
международни
споразумения и стандарти (напр. Основни принципи на
официалната статистика на ООН). Посочете ISCED, ECVET,
EQF и други национални и международни квалификационни
рамки, ако е уместно.

10
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Изискване в ISO 29990

б) Работа с учащи се със специални потребности

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

3.5.3

Идентифицирайте и, където е необходимо, работете в
сътрудничество с подходящи експерти в целевата
държава/регион.

Оценка на обучителната услуга

Изискване в ISO 29990

а) Идентифициране на заинтересовани страни, участващи или
засегнати от оценката.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

б) Гарантиране на
оценяващите.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

в) Яснота и прозрачност при описване на обучителните услуги в
протоколите от оценката, техните цели, резултати, както и
очакванията, методите и логиката, които ще бъдат
използвани при тълкуване на резултатите.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Разработете и прилагайте индикатори, които са приложими
към международното образование, като отчетете изисквания
в конкретната държава

•

Уверете се, че ключовите индикатори дават възможност за
международно сравнение.

Идентифицирайте заинтересованите страни, участващи в
оценяването, и страните, засегнати от него, като вземете под
внимание съответните им роли, културните им традиции и
очаквания
компетентността

и

обективността

на

Идентифицирайте интеркултурните компетенции, които
трябва да притежават оценяващите, и се уверете, че са
подходящо обучени.

Изискване в ISO 29990

г) Вземете под внимание контекста на оценяването

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Включете критерии за интернационализация в оценяването
на обучителните услуги

•

Използвайте международни методи за оценка и се уверете,
че тези методи са приети в съответните държави.

4

Управление на доставчика на обучителни услуги

4.1

Общи изисквания към управлението
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Изискване в ISO 29990

Ангажимент към този международен стандарт е демонстриран на
най-високо управленско ниво в LSP.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

старшото ръководство следва да бъде пример при
прилагането на визията за интернационализация и
интеркултурните подходи и принципи,

•

Старшото
ръководство
следва
да
гарантира,
че
интеркултурният подход е възприет в цялата организация, и
че сред персонала са развити интеркултурна осъзнатост и
компетенции

•

Старшото ръководство на всички фирмени офиси, в които се
предлагат обучителни услуги, следва да демонстрира
ангажимент за спазване на ISO 29990:2010

Изискване в ISO 29990

Вземане на решение за и документиране на системата за
управление, както и отговорност за системата.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

Документиране на съответствие с ISO 29990

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Предоставете документи или данни на езика на партньорите
или на езика, който е съгласуван.

•

Предоставете документи и информация за проблеми,
свързани с качеството, на преподавателски и друг персонал,
отговарящ за предоставянето на обучителни услуги в
различните фирмени офиси в чужбина.

•

Когато предоставяте документация на персонала, вземете
под внимание техните езикови изисквания, както и
съответните международни стандарти, законодателство и
обичаи

Отговорното лице за определените системи за управление на
качеството следва да гарантира, че се прилагат във всички
фирмени офиси.

Изискване в ISO 29990

Процедура за водене на записи.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Уверете се, че цялата необходима информация и
документация е налична в съответните фирмени офиси в
чужбина. За тази цел трябва да бъдат използвани платформи
за електронна комуникация и документиране.

•

Уверете се, че във фирмените офиси в чужбина са възприети
изискваните процедури за осигуряване на качество.

4.2
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Изискване в ISO 29990

Трябва да бъде изготвен и документиран бизнес план в
съответствие с общоприетите принципи на практиката за
изготвяне на бизнес планове.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Стратегически цели, като например:
 интернационализация на организацията,
 навлизане на международни пазари, и
 развиване на международно сътрудничество
следва да се основават на подходяща документация, като
например пазарни проучвания, планиране на различни
бизнес сегменти (по-специално от гледна точка на
рентабилността), проучвания за жизнения цикъл на
продуктите и т.н.

Приложение A

•

Документирайте
напредъка,
постигнат
при
интернационализацията на образователната организация.

•

Уверете се, че съответните документи за последователността
на работа и международните ангажименти са ясни и са на
разположение на и се използват като еталон от
международните партньори

Съдържание на бизнес план

Бизнес планът обикновено обхваща следните области
Изискване в ISO 29990

а) Визия и мисия.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Поставете интернационализацията на организацията като
водещ
принцип,
по-специално
чрез
развиване
на
интеркултурните компетенции на персонала и чрез
гарантиране на равни възможности.

•

Използвайте потенциала за културно многообразие, за да
генерирате
синергии.
Включете
преподаватели
в
интернационализацията на образователната организация,
като използвате техния конкретен индивидуален опит и
компетенции.

•

Когато разработвате критерии за управление на трудовото
представяне на персонала, работете в сътрудничество с
международни партньори и включете няколко критерия, които
са специфични за конкретната държава.

•

Повишете осведомеността на обществеността по отношение
на международните дейности на LSP.

•

Уверете се, че всички партньори дават осезаем принос към
международното сътрудничество и към съвместни проекти,
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насочени към разработването на нови обучителни услуги.
Изискване в ISO 29990

б) Разработване и редовна оценка на стратегията.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

При съгласуването на цели на международно сътрудничество
се уверете, че стратегията е „взаимно съгласувана“ или
разработена съвместно.

•

При дефиниране на образователна стратегия вземете под
внимание политиките в областта на образованието и
качеството на европейски, UNESCO, ISO, OECD и други
съответни организации

•

Идентифицирайте ключови индикатори за успеха на
международни образователни инициативи и ги прилагайте, за
да оцените напредъка.

•

Разработете и направете оценка на различните становища за
навлизане на пазара; след това изберете стратегия за
навлизане на пазара, която е съвместима с целите за
интернационализация на LSP.

Изискване в ISO 29990

в) Политика по качеството.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Разработете политика по качеството за предоставяне на
обучение и обучителни услуги, която взема под внимание
национални, европейски и международни образователни
критерии и стандарти (като например публикуваните от ISO и
CEN).

•

Направете декларацията за мисията на организацията и
политиката за качество обществено достъпни.

•

Разработете показатели за качество за международно
сътрудничество.

•

Уверете се, че същите стандарти за качество се използват
във всички образователни дейности на LSP в страната и
чужбина. При наличие на различия, същите трябва да бъдат
подчертани.

•

Ако външен орган също извършва осигуряване на качеството,
уверете се, че това се прави във всеки фирмен офис от една
и съща организация.

Изискване в ISO 29990

г) Бизнес цели и цели за качество.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Дефинирайте ясни и подлежащи на проверка цели за
интернационализация на организацията, като се уверите, че
те са приложими към конкретните форми на международни
обучителни услуги, които ще се предоставят.

•

При формулирането на стратегически цели и цели за
качество вземете под внимание международните политики за
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професионално и напреднало обучение, като например
постановените от Европейския съюз.
•

Синхронизирайте стратегическите цели и целите за качество
на организацията с изискванията на международното
образование и се уверете, че се използват ключови
индикатори за проверка на изпълнението на тези цели.

•

Когато определяте международни цели за качество, вземете
под внимание всички съответни културни и лингвистични
въпроси и поставете конкретни цели за всеки регион,
държава и/или пазар.

•

Определете цели за насърчаване на равни възможности.

Изискване в ISO 29990

д) Пазарен анализ

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Когато идентифицирате и анализирате възможните целеви
държави, вземете под внимание разходите за навлизане на
пазара, нуждата от обучение и растеж, конкуренцията и
маржа на печалбата, пазарния риск, както и възможностите
за иновации.

•

Уверете се, че образователните продукти и услуги са
конкурентни и могат да бъдат реализирани на пазара в тези
държави.

Изискване в ISO 29990

Организационна и оперативна структура, включително сфери на
дейност и сътрудничество.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

Включете интернационализацията като неразделна част от
прилагания бизнес модел.
Гарантирайте подходящо участие както на мъже, така и на жени
в процеса на интернационализация.
Адаптирайте структурата на организацията, за да може да
предоставя обучителни услуги в международен мащаб.
Посочете ясно сферите на отговорност, свързани с
интернационализацията на организацията.
Съгласувайте насоки за международна екипна работа по
образователни проекти
Посочете ясно задачите на преподавателите по отношение на
процеса на интернационализация.
Привлечете преподавателите да участват активно в
идентифицирането на нови клиенти и разработването на
допълнителни международни образователни услуги.
Когато определяте необходимите компетенции на служителите,
вземете под внимание задачите, които трябва да бъдат
изпълнявани в процеса на интернационализация на LSP.
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Изискване в ISO 29990

е) Идентифициране и създаване на ключови бизнес процеси.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Използвайте възможности за обмен на експертни познания и
опит между партньорите като средство за идентифициране и
създаване на ключови бизнес процеси.

•

Насърчавайте международните партньори да изразяват
становищата си по конкретните подходи към обучението и
образованието, необходими с оглед на планираното
съвместно
начинание,
и
да
идентифицират
предизвикателствата и възможностите, с които то е свързано.

•

Насърчавайте изразяването на становища за и осигурете
обучение по методи на преподаване и обучение, чиято цел е
да бъдат ефективни и културно уместни за целевата(ите)
група(и).

Изискване в ISO 29990

ж) Партньори и сътрудници.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

4.3

Уверете се, че между международните партньори се
осъществява активна координация, която отчита правната,
икономическата, социалната и културната обстановка, в която
се намират сътрудниците в чужбина.

Преглед от ръководството

Изискване в ISO 29990

Преглед от ръководството на планирани периоди.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Разработете процедури за преглед на системите
управление, които са подходящи на международно ниво.

•

Привлечете за участие в прегледа дъщерни дружества и
изпълнители от чужбина, както и всички партньори.

4.4

за

Превантивни и коригиращи действия

Изискване в ISO 29990

Разделът включва 4 изисквания, които са тясно обвързани
помежду си:
 създайте процедури за откриване и справяне с
несъответствията в системата за управление;
 мерки за отстраняване на причините за несъответствия;
 превантивни мерки за избягване на потенциални
несъответствия;
 коригиращи мерки, които са пропорционални на
потенциалните последици от откритите проблеми.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
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•

Създайте и използвайте възможности за подходяща реакция

Препоръки за НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

4.5

на промени в международния пазар на обучителни услуги.
•

Определете обхвата за вземане на самостоятелни решения
на участващите партньори.

•

Използвайте показатели за създаване и предоставяне на
международни услуги за професионално и напреднало
обучение като основа за предлагане и управление на
промени.

•

Работете в сътрудничество с международни партньори,
когато коригирате или се стремите да избегнете
несъответствие спрямо съгласуваните стандарти и когато
работите по отстраняването на други възникнали проблеми

Финансово управление и управление на риска

Изискване в ISO 29990

а) LSP трябва да създаде, приложи и документира подходяща
система за финансово управление, за да гарантира
непрекъснатост на дейността.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Съвместно с партньорите съгласувайте ключови финансови
индикатори, като вземете под внимание национални и
международни разпоредби.

•

Разработете система за финансов контрол специално за
международното сътрудничество.

•

Насърчавайте изразяването на становища и споделянето на
гледни точки по напредъка в рамките на партньорството.

•

Анализирайте
финансовите
последици
интернационализацията на организацията.

Изискване в ISO 29990
Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

б) LSP трябва да създаде, прилага и документира система за
управление на риска, за да гарантира непрекъснатост на
дейността.
•

Вземете под внимание и документирайте рисковете, свързани
с международните сделки, както и рисковете, характерни за
конкретната държава (напр. въз основа на анализи на
Business Environment Risk Intelligence 11).

4.6

Управление на човешките ресурси

4.6.1

Компетенции на персонала и сътрудниците на LSP

11

от

Business Environment Risk Intelligence е частен източник на задълбочени рейтинги, анализи и
прогнози за над 140 държави. Той предоставя анализи на политическия и икономическия
риск посредством използването на количествен анализ и оценки на възможни сценарии.
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Изискване в ISO 29990

LSP трябва да гарантира, че всички от персонала и
сътрудниците притежават необходимите компетенции да
предоставят услугите и да изпълняват отговорностите по
системата за управление.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Адаптирайте развитието на персонала спрямо конкретните
изисквания на планираните дейности в чужбина.

•

Повишете
осведомеността
на
служителите
за
международните дейности като отделна сфера на
отговорност и неразделна част от работата на организацията.

•

Систематично подготвяйте персонала за процесите на
интернационализация и ги обучавайте на способност за
справяне с интеркултурни ситуации.

•

Осигурете обучение на персонала за интеркултурни
компетенции, като се придържате към принципите на
сътрудничество, посочени в раздел 5, като също така
проведете обучението на съотвения(ите) чужд(и) език(ци).
Създайте процедури и разработете инструменти за редовна
последваща оценка на компетенциите на персонала.

•

Включете интеркултурните компетенции като един от
критериите за подбор на преподавателски персонал, като
вземете под внимание конкретните умения, необходими за
планираните международни дейности.

•

Придобийте конкретни познания и опит за целевата(ите)
култура(и).

•

Коригирайте
подходящо
условията
на
трудовите
правоотношения и мотивирайте персонала да бъде мобилен
в международен мащаб.

•

Разработете контролен списък за конкретните компетенции,
които се изискват от преподавателския персонал, като
вземете под внимание образователната и работната култура
на целевата държава/регион. Включете следното в
контролния списък:
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Преподавателски компетенции (осведоменост за езика,
интеркултурни компетенции, преподавателски методи,
оценка и т.н.),
Социални умения (междуличностни умения, емпатия,
комуникативни умения, вербални умения и способност за
работа в интеркултурен екип) и
Лични компетенции (напр. самоосъзнатост в
интеркултурен контекст).

•

Уверете се, че всички партньори прилагат същото качество
при оценката и подбора на своя персонал.

•

Уверете се, че условията за персонала, работещ в чужбина,

Препоръки за НАСОКИ ЗА КАЧЕСТВО

се зачитат и че се спазват принципите за равни възможности.

4.6.2

•

Стандартизирайте критериите за оценка на персонала.

•

Насърчавайте чувството за поет ангажимент сред персонала
и се стремете да гарантирате ниско текучество на персонала.

•

Насърчавайте добра практика, като удостоявате със
специално признание служители, които са постигнали
изключителни резултати в международните обучителни
услуги

•

Развивайте способността на персонала да разпознава
пристрастност в области като пол, раса, възраст, увреждане и
други в обучителните материали и в класната стая, и също
така ги обучавайте да реагират адекватно на пристрастност и
интеркултурни инциденти.

Оценка на компетенциите на LSP, управление на трудовото представяне и
професионалното развитие

Изискване в ISO 29990

а) Атестирайте, оценете и документирайте компетенциите на
всеки служител по отношение на трудовата му
характеристика.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Създайте конкретни критерии и цели за развитие на
компетенциите на персонала, за да подпомогнете
интернационализацията на организацията.

•

При процеса на подбор на преподавателски персонал
вземете под внимание наличието на международен опит

•

Когато правите оценка на служителите, включете индикатори,
които са свързани с интеркултурни компетенции и равни
възможности

Изискване в ISO 29990

б) Събиране и оценка на обратната връзка за компетенциите и
трудовото представяне на персонала.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

в) Получаване на обратна връзка от персонала и сътрудниците
за тяхната мотивираност и удовлетвореност от работата

При извършването на оценка на персонала, съгласувайте
общи оценки, но вземете под внимание културните различия
в подходите към процеса на оценка.
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Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Мотивирайте персонала да бъде проактивен в процеса на
интернационализация посредством дейности за повишаване
на осведомеността, обсъждания и демонстриране на ползите.

•

Насърчавайте всички служители да участват в международни
начинания, като вземете под внимание необходимите за това
компетенции

Изискване в ISO 29990

г) Непрекъснато професионално развитие и неговата оценка и
документиране.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

д) Оценка на компетенциите на екипа.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Прилагайте процеса на оценка и преглед спрямо всички
членове на персонала, участващи в предоставянето на
обучителни услуги в международен мащаб.

•

В критериите за оценка включете способността за справяне с
конфликт и интеркултурни компетенции .

Осигурете подкрепа за професионално развитие, поспециално развитието на интеркултурни и езикови
компетенции.

Изискване в ISO 29990

е) съответствие със законодателни и общи стандарти

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

4.7

Вземете под внимание международното законодателство и
стандарти и тези на конкретната държава.

Управление на комуникацията (вътрешна/външна)

Изискване в ISO 29990

Улесняване на двупосочна комуникация по всички въпроси, които
могат да имат пряко въздействие върху персонала и
сътрудниците.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

При официално и неформално общуване с персонала и
партньорите вземете под внимание социалните норми на
съответните държави.

•

Вземете под внимание международните стандарти, когато
разработвате политика за комуникацията

•

Осигурете средства и възможности, които да позволят на
персонала да общува неформално и открито, независимо от
своята култура и местоположение.

•

Организирайте международни работни срещи на членовете
на персонала, като при необходимост използвате
комуникационни системи, базирани на интернет, и ги
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насърчавайте да развиват лични контакти.

4.8

•

Адаптирайте организирането на срещи и други форми на
комуникация спрямо културните очаквания и създайте
приемлив и делови начин на работа (напр. определете
постоянни часове за провеждане на срещи; отразявайте
резултатите в протоколи).

•

Насърчавайте създаването на международни мрежи и обмен
на опит между преподавателите (напр. чрез програми на ЕС).

Разпределяне на ресурси

Изискване в ISO 29990

Гарантиране на подбор и командироване на персонал и
обучителни ресурси, като се вземат под внимание конкретни
потребности.

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Подберете ресурси, които отговарят на потребностите от
учене на целевите групи в чужбина, като вземете под
внимание
международните
стандарти,
свързани
с
професионалното обучение.

•

Планирайте и осигурете наличност на финансовите ресурси,
необходими за интернационализацията в съответствие със
съгласуваната
политика
по
„възвращаемост
на
инвестициите”.

•

Вземете под внимание различията в гъвкавостта на
персонала, когато планирате ресурси, по-специално по
отношение на международна мобилност, евентуални
ограничения за назначаването на преподаватели жени или
мъже и т.н.

4.9

Вътрешни одити

Изискване в ISO 29990

Определяне на процедура за вътрешни одити

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

Отчитане на съответните процеси и сфери, както и на предишни
одити.

Използваните одитни процедури трябва да се прилагат и във
всички фирмени офиси в чужбина. При необходимост
процедурите могат да бъдат адаптирани за прилагане на
местно ниво.
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Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Прилагайте съгласуваните процедури за осигуряване и
контрол на качеството както за образователните институции в
чужбина, така и за тези в държавата, в която се намира
централният фирмен офис.

•

Определете сферите на отговорност за управление на
качеството и вътрешни одити.

Изискване в ISO 29990

а) Командироване на лица с подходяща квалификация.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

б) Одитори не проверяват собствената си работа.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

Не се изисква конкретна препоръка.

Изискване в ISO 29990

в) Проверяваният персонал е уведомен за резултата от одита.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

г) Идентифициране на възможности за подобрения.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Изискване в ISO 29990

д) Правилна последваща работа с резултатите.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

4.10

При необходимост обучете вътрешни одитори във
фирмените офиси в чужбина или изпратете вътрешни
одитори от държавата, в която се намира централният
фирмен офис.

Уверете се, че служителите, работещи във фирмени офиси в
чужбина, имат достъп до резултатите от одитите.

Уверете се, че фирмените офиси в чужбина са включени в
процеса на непрекъснато подобряване на качеството.

Когато прилагате предложения за подобрения в един фирмен
офис, вземете под внимание проблемите, открити в други
фирмени офиси, по-специално тези в чужбина.

Обратна връзка от заинтересованите страни

Изискване в ISO 29990

Съберете обратна връзка, дайте отговори и реагирайте при
необходимост

Препоръки на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Разработете
съвместни
критерии
удовлетвореност на клиентите.

•

При изготвянето на инструменти за оценка и анализиране на
оценките, направени от различните заинтересовани страни,
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вземете под внимание фактори, характерни за съответната
държава.
•

Разработете общ метод за измерване на удовлетвореност на
клиентите и обучете персонала как да го използва

•

Използвайте международно приет подход за промяна на
управлението.

Изискване в ISO 29990

Процес за обработка на оплаквания и жалби.

Препоръка на
НАСОКИТЕ ЗА
КАЧЕСТВО

•

Разработете система за обработка на оплаквания и жалби,
като отчетете културните особености (напр. при култури, в
които оплакванията не се правят открито).

•

Осведомете учащите се и клиентите за тези процедури и при
необходимост им помогнете да ги използват.
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Кодекс на поведение за международни партньори
Приложение A:

Кодекс на поведение за международни партньори

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ КЪМ НАСОКИ ЗА
КАЧЕСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Отчитайки препоръките в Насоките за качество, партньорите в международно
образователно сътрудничество се съгласяват да спазват следния Кодекс на поведение:

А. Общи положения
Партньорите се съгласяват:
(1) Да се придържат към съответното национално и международно законодателство,
свързано, например, с регистрацията и финансовото управление на предприятия,
трудови правоотношения, равни възможности, околна среда, защита на потребителите
и управление на данни.
(2) Да вземат под внимание национални култури и традиции и да демонстрират разбиране
и зачитане на всички хора, техните ценности и начини на живот, включително
образователна култура и стилове на учене
(3) Да зачитат правата на човека и основните свободи, включително свободата на
мисълта, свободата на съвестта, свободата на вероизповедание или убеждение и да
се борят с всички видове дискриминация
(4) Да отчитат национални икономически приоритети и цели на развитие и да се стремят
да създадат дълготраен принос за международното икономическо и социално
развитие;

Б. Отношения с останалите партньори
Партньорите се съгласяват:
(1) Да зачитат независимостта и компетентността на останалите партньори
(2) Да се стремят да развиват с тях дълготрайни връзки и дългосрочно сътрудничество в
областта на образованието
(3) Да обменят с готовност с тях ноу-хау и експертни знания и умения
(4) Да защитават интересите и активите на останалите партньори
(5) Да определят лице за контакт за всяко начинание и да осведомят останалите
партньори за него
(6) Да обменят редовно информация с останалите партньори
(7) Да се стремят да решават конфликти между партньорите в дух на сътрудничество с
цел постигане на бързо и справедливо решение
(8) Да насърчават използването на преподавателски и обучителни методи, които отчитат
културните особености и отговарят на изискванията за учене през целия живот
(9) Да осигурят необходимото обучение на преподавателите и останалия персонал,
участващ в международни програми.

В. Осигуряване на качество
Партньорите се съгласяват:
(1) Да си сътрудничат за определянето на съгласувани стандарти за качество и да ги
прилагат в съвместните начинания
(2) Да подкрепят процеса на международна стандартизация в областта на образованието
и обучението, провеждан от Международната организация по стандартизация, ISO, и
Европейския съюз.
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