Подходи за проследяване на
реализацията и

удовлетвореността на обучение в
ЦПО лица – резултати от
онлайн проучване
21 октомври 2021 г.

Каква информация събирате за реализацията на
обучените от Вас лица?
„До сега при мен са се записвали курсисти за
професионална квалификация по част от професия и
всички са имали собствен бизнес или са изпратени от
работодател. Те са се реализирали и нямат проблем. Имам
курсисти, които са изкарвали по два различни курса, което
значи, че усвоените знания им помагат в работата.“

101

29

24
13

Информация дали е Информация дали е Не събирам такава
започнал
започнал
информация
работа/стаж по
работа/стаж,
професията и
независимо по каква
специалността, по
професия и
която е обучен
специалност

Друго

„Много от обучаемите работят
от години това, което учат или
валидират и с това се
утвърждават на заеманите
длъжности с по-висока
професионална квалификация.“
„Проследяваме тяхното
развитие в нашата компания,
след проведения вътрешнофирмен курс.“

В какъв период след завършването на обучението
събирате информация за реализацията на
обучените от Вас лица?
В Европейската референтна рамка
за качество в професионалното

69

образование и обучение се
препоръчва проучването да се
прави 6, 12 и 36 месеца след

45
33

11

До 6 месеца от
завършване на
обучението

До 12 месеца от
завършване на
обучението

До 36 месеца от
завършването на
обучението

Не събирам такава
информация

завършване на обучението

По какъв начин събирате данни дали обучените от
Вас лица са наети на работа?
„Комуникираме с
обученото лице, Чрез
предлагани опреснителни
курсове на всеки 1-3
години. Тогава получаваме
информация , дали има
реализация по
професията.“

107

53

14

Комуникираме с Комуникираме с Получаваме
обученото лице работодатели данни от АЗ или
други
институции

„Те са наши служители и
проследяваме тяхното
вътрешно развитие.“

22
7
Не правим
такова
проучване

Друго:

„Обученото лице ни
изпраща нови клиенти .“

По какъв начин измервате степента на
удовлетвореност на обучените лица от
проведеното обучение?
104

96

40

44

23
12
Чрез анкети и
въпросници,
попълвани от
обучаваните по
време на обучението

Чрез разговори,
мнения или
оплаквания,
споделени от
обучаваните

Чрез проследяване Чрез % на новите
на % на обучените от обучаеми, които са
нас лица, които
избрали нашия
отново се включват в
център, след
наши обучения
препоръки от вече
обучени от нас лица

Чрез броя на
отказалите се от
обучението лица

Чрез анкети и
въпросници,
попълвани от
обучаваните в
известен период
след края на
обучението

2

1

Не измерваме
удовлетвореността

Друго (чрез
опреснителните
курсове, роведени в
същия център)

За какъв % от обучените лица, успявате да съберете
информация за удовлетвореността от обученията?

8%

8%
По малко от 20%

26%
Между 30% и 50%
Над 50 %

58%

Нямам такава статистика

Как проучвате дали работодателите са
удовлетворени от придобитите знания и умения на
наетите лица (по време на стаж или работа)?
„Обучаваме основно в сферата на
предприемачеството и показател за
успех е стартирането на фирма.“

105

34

33
11

Чрез анкети, които Чрез разговори с
се попълват
работодателите
работодателите - за
проведени обучения
или придобитите
при нас знания и
умения от техни
служители

Чрез
работодателските
организации

11
Чрез мнения,
оценки, становища
или друга
информация,
получена/изпратена
от работодателите
по тяхна инициатива

Друго:

„Върху количествените показатели
влияят голям брой фактори на средата,
като липса или наличие на конкуренция,
въвеждане на нови технологии,
допълнителни инвестиции за
разширяване на пазара, ползване на
рекламата като инструмент и др.
Смятам,че не може да се определи каква
част от увеличението на
количествените показатели се дължи на
придобитата нова квалификация.“

За какво използвате или бихте използвали получената
информация за реализацията на обучените лица и
степента на удовлетвореност на обучаеми и
работодатели?
123
99

106
84

64

78

4
За попълване на
Доклада за
самооценка на
качеството

За да откриваме
слабостите и
проблемите при
провеждане на
обученията

За да подобряваме
качеството на
обучението

За да предлагаме За да актуализираме За поддържаме
обучения, които
учебните планове
добър имидж на
отговарят на
центъра и да
търсенето на пазара
привличаме нови
на труда
обучаеми

1

Не използваме Друго (Създаване на
данните от
нови модули и
измерване на
програми за
реализацията и
обучения според
удовлетвореността търсенето на пазара
на труда)

Какви трудности срещате при събирането на
информацията?
72
65
49

15

Липса на отзивчивост
от страна на
завършилите обучение

Нежелание на
работодателите да
предоставят такава
информация

Липса в ЦПО на
ресурси - човешки,
финансови, времеви

Липса на достатъчно
компетентност за
събиране и
обработване на такава
информация

Какви действия или мерки могат да Ви помогнат за
проследяване на реализацията и измерване на
степента на удовлетвореност от обучаемите и
работодателите?
84

65

Нови функционалности Периодични анкети
на ИС на НАПОО
сред обучаеми и
работодатели,
провеждани по
инициатива на
държавни институции
и финансирани с
публични средства

19

16

Проучване на
мнението на
обучаемите и
работодателите по
време на
извършваните от
НАПОО проверки на
място в ЦПО

Друго

Какви действия или мерки могат да Ви помогнат за
проследяване на реализацията и измерване на
степента на удовлетвореност от обучаемите и
работодателите?
„Самите курсисти са ни насочвали в
каква насока искат да повишат
техните знания и компетентности.
Някои са по-добри на практическите
занятия, тъй като работят, но им
куца теоретичната основа. Случвало
се е когато самите курсисти искат
повече да се наблегне на теорията.
Особено удовлетворяващо, че
обучението ни е качествено когато се
обучават за втори път при нас. “

„Имаме разработена
система за автоматично
анкетиране и
проследяване на
реализацията на пазара на
труда на завършили
курсисти. Полезна би била
функционалност за
автоматична интеграция
в ИС на НАПОО на база
данни в xml.“

„Да се върже ИС с НОИ,
НАП и оттам да се тегли
информация за лицата “
„Държавно финасиране на
ЦПО за извършените
проучвания,защото са
времеемки, и няма кой да
се занимава с тази
дейност,когато ЦПО са
от 1-2 души.“
„Чрез попълване на анкета
през сайта на ЦПО.“

Благодаря за вниманието!

