
Някои важни препоръки към 
доставчиците на ПОО!
• Гледайте на On Track инструментариума като на

част от по-мащабна инициатива, чийто обхват е 
създаване на култура за работа с обучените лица
и след курса с цел даване и получаване на обратна 
връзка

• За да се подсигурите за отлични резултати 
обмислете обособяването на звено или експерт за 
работа със завършилите курсисти

• При събирането и обработването на лични данни 
следвайте внимателно принципите на Регламент (ЕС) 
№2016/679, за да сте напълно сигурни, че сте 
изпълнили всички мерки за защита

• Бъдете сигурни, че сте предоставили адекватна 
обратна връзка за резултатите от проучването на 
всички заинтересовани страни, включително 
мениджмънта, преподавателите, експертите по 
маркетинг, специалистите по подбор на персонала, 
кариерните консултанти и др.

• Помнете, че завършилите професионално обучение 
лица играят важна роля на посредници между 
вашата организация и бизнеса, тъй като разполагат
с опит от първо лице както в обучението, така и в 
реалностите на пазара на труда. 

Уважавайте и ценете тяхната обратна връзка!

Как може да получите достъп до 
инструментариума On Track?
Всички създадени продукти и ресурси могат да бъдат 
открити на сайта на проекта в секция „Резултати“.
За целта може да се използва следният линк: 
www.ontrack-project.eu/bg/results-bg

Тук ще имате възможност:

→ Да свалите въпросниците, ако искате да ги 
използвате в друг инструмент

→ Да откриете модела за изследване On track (за 
различни нива по ЕКР, на 7 езика, с 2 различни 
инструмента за онлайн проучване)

→ Да използвате On Track Методически наръчник за 
доставчици на ПОО

→ Да изтеглите On Track Техническо ръководство за 
осъществяване на проучване за проследяване на 
реализацията на завършилите професионално 
обучение, което ще ви помогне да адаптирате 
избрания модел за използване във вашата 
организация
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Какво представлява инструментът за 
проследяване на реализацията?
Средство за проучване, което може да се използва от 
доставчиците на професионално образование и 
обучение, които искат да разполагат с информация за 
техните курсисти, отнасяща се до заетост, кариерен 
избор, продължаващо образование и др.

Очаква се инструментът за проследяване да 
подпомогне доставчиците на ПОО да:

• Поддържат контакт с курсистите и след 
завършване на обучението

• Събират качествени и количествени данни с цел 
постоянно подобряване на техните обучителни 
програми, система за управление на качеството, 
услуги, включително и тези, които са свързани с 
кариерно консултиране

• Идентифицират области на бъдещо развитие в 
дейността на тяхната организация

• Следят нивото на заетост на своите курсисти и да 
използват тази информация за привличане на 
нови кандидати за обучение

Инструмент за проследяване на 
реализацията за доставчиците на 
професионално образование и обучение

• Искате ли да поддържате връзка с вашите курсисти 
и след края на обучението? 

• Искате ли да проследите кариерния път и 
развитието на обучените при вас лица? 

• Отворени ли сте към подобряване на качеството на 
учебните програми, които предлагате?

• Искате ли да гарантирате, че предлаганите от вас 
обучения покриват нуждите на пазара на труда? 

Кой разработи инструмента On Track?
Инструментът е създаден в рамките на проект On 
Track,  финансиран от програма Еразъм +. Той 
представлява финалния продукт от 
сътрудничеството на 9 партньора от 7 европейски 
страни: Словакия, Гърция, Кипър, България, Латвия, 
Австрия и Испания.

Посетете уебсайтът на проект On Track за повече 
информация: www.ontrack-project.eu 

Как работи инструментът за 
проследяване на реализацията на 
лицата, завършили ПОО?
Той се състои от 3 въпросника, специално 
разработени, за да покрият различните нива от 
Европейската квалификационна рамка, ранжирани 
от началното и продължаващото професионално 
образование и обучение, до бакалавърска и 
магистърска степен (съответно Ниво 2-3, Ниво 4-5, 
Ниво 6-7 от ЕКР).

Въпросниците са достъпни на 7 езика: английски, 
гръцки, немски, български, словашки, латвийски и 
испански. Те могат да се прилагат чрез избор 
измежду два различни онлайн инструмента за 
изследване: 

• Google Forms – изключително лесна за 
използване

• LimeSurvey – с повече функционални 
възможности за въпросника и по-добра реакция 
по отношение управлението на данните

И двата модела са със свободен достъп за 
адаптиране и използване от доставчиците на ПОО.

Как може да се приложи инструментът за 
проследяване на реализацията On Track? 

Институциите в системата на професионалното 
образование и обучение могат да адаптират и 
внедрят този инструмент като следват 4-те стъпки, 
описани тук:

Изпратете запитване чрез e-mail на On Track 
администратора за достъп до модела на проучване, 
който сте избрали (Google Form или LimeSurvey) на 
един от езиците, на които е достъпен той, като 
посочите и за кое ниво от ЕКР желаете да бъде. Ще 
получите копие за вашата организация, както и 
администраторски права. 

Модифицирайте избрания въпросник според 
конкретните нужди на вашата организация и като 
отчитате броя обучени лица, до които искате да 
достигнете, националното законодателство и други 
специфични особености. Трик:  За лесно и бързо 
адаптиране може да използвате разработеното за 
целта On Track Техническо ръководство за 
осъществяване на проучване относно реализацията на 
лицата след приключване на обучение. 

Проведете своето проучване. Обработвайте събраната 
информация и лични данни при спазване на 
изискванията на Общия регламент относно защитата 
на личните данни - Регламент (ЕС) №2016/679.

Анализирайте събраните данни и бъдете сигурни, че 
информацията е подходящо комуникирана сред 
всички заинтересовани страни, така че да бъде 
използвана по най-ефективен начин.  

Важно! Преди да модифицирате и въведете в 
употреба инструментариума за проследяване на 
реализацията на завършилите лица On Track е добре:

• Да се подсигурите, че имате цялостна стратегия 
и ясен план защо и как да проведете 
изследването

• Да сте сигурни, че всички въвлечени страни са 
достатъчно и правилно информирани за тази 
дейност. Това могат да бъдат преподавателите 
във вашата обучаваща организация, 
административния персонал, който е в контакт с 
курсистите, кариерните консултанти и др.

Трик: On Track Методическият наръчник за доставчици 
на ПОО ще ви подпомогне в разработването на вашия 

комуникационен план и стратегия.
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Οn Track
има решение

за вас!


