Kā var piekļūt On
Track rīkiem?
Visiem pieejamajiem rīkiem un resursiem var piekļūt
no projekta mājaslapā norādītajā sadaļā.
Sekojiet saitei:
http://www.ontrack-project.eu/en/results-en
Jūs varēsiet piekļūt šādiem rīkiem un resursiem:
→ Lejupielādējiet anketas, ja vēlaties tās ieviest citā rīkā.
→ Piekļūstiet anketu paraugiem(3 EKI līmeņi, 7 valodās,
2 dažādi tiešsaistes anketēšanas rīki.
→ Lejupielādējiet On Track metodiskās vadlīnijas
Profesionālās izglītības sniedzējiem, kas palīdzēs Jums
visā procesā.
→ Lejupielādējiet On Track Surveys tehnisko
rokasgrāmatu, kas palīdzēs pielāgot izvēlēto modeļa
aptauju Jūsu organizācijai.

Ieteikumi Profesionālās
izglītības sniedzējiem!
• Skatiet rīku On Track kā daļu no lielākas iniciatīvas
ar mērķi izveidot spēcīgu absolventu kultūru Jūsu
organizācijā; lai iegūtu labākos rezultātus, apsveriet
domu izveidot savā organizācijā atsevišķu nodaļu,
kas būtu atbildīga par absolventiem.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Projekta materiālu saturs
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Projekta Nr: 2018-1-SK01-KA202-046331

• Ievērojiet visus piemērojamos Fizisko personas datu
vākšanas un apstrādes principus, lai pārliecinātos, ka
Jūs pilnībā ievērojat visus nepieciešamos noteikumus.
• Pārliecinieties, ka sniedzat atbilstošu atgriezenisko
saiti par aptaujas rezultātiem visām ieinteresētajām
personām, tai skaitā: vadībai, akadēmiskajam
personālam, mārketinga, personāla atlases vai
karjeras konsultāciju nodaļām utt.
• Atceraties, ka absolventiem ir svarīga starpnieka
loma starp Jūsu organizāciju un plašāku
studentu kopienu un darba tirgu, jo viņiem ir
tieša saskarsme ar reālo izglītības un tirgus
situāciju. Cieniet un novērtējiet viņu
atsauksmes!

www.ontrack-project.eu

Profesionālās izglītības sniedzēji var pieņemt un
ieviest rīku On Track Tool, izpildot šos četrus soļus:

Apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai iegūtu plašaku
informāciju par On Track projektu!

• Vai vēlaties nodrošināt un piedāvāt izglītības un
apmācības programmas, kas ir pielāgotas darba
tirgus vajadzībām?

Οn Track
ir risinājums!
Kas ir On Track absolventu
izsekošanas rīks?
Tas ir aptaujas rīks, ko var izmantot Profesionālās izglītības
un apmācības sniedzēji, kuri vēlas izsekot informācijai par
saviem absolventiem attiecībā uz nodarbinātības statusu,
karjeras izvēli, turpmāko izglītību utt.
Paredzams, ka izsekošanas rīks palīdzēs Profesionālās
izglītības sniedzējiem:
• Uzturiet kontaktus ar saviem absolventiem pēc
viņu absolvēšanas dienas.
• Apkopojiet vērtīgus kvantitatīvos un kvalitatīvos
datus, lai pastāvīgi uzlabotu savas apmācības
programmas, kvalitātes vadības sistēmu un
pakalpojumus, piem. karjeras pakalpojumus.
• Nosakiet tālākās attīstības jomas savā
organizācijā.
• Izsekojiet absolventu nodarbinātības līmeni un
izmantojiet šos datus potenciālo studentu
piesaistīšanai.

Kā darbojas On Track absolventu
izsekošanas rīks?
On Track absolventu izsekošanas rīks ir aptaujas rīks,
kas sastāv no 3 anketām, kas īpaši izstrādātas, lai
pievērstos
dažādiem
Eiropas
kvalifikācijas
ietvarstruktūras (EKI) līmeņiem, sākot no attiecīgi
zemākā līmeņa līdz vidējās izglītības pakāpei un
pēcvidusskolas izglītībai, beidzot ar bakalaura un
maģistra līmeni: 2.-3. līmenis, 4.-5. līmenis, 6.-7.
līmenis.
Aptaujas anketas ir 7 valodās: Angļu, Grieķu, Vācu,
Bulgāru, Slovāku, Latviešu un Spāņu.
Aptaujas anketas ir pieejamas divos dažādos tiešsaistes
anketēšanas rīkos:

1. solis

• Vai vēlaties vēl vairāk uzlabot piedāvāto
izglītības un apmācības programmu kvalitāti?

Šis rīks ir radīts programmas ERASMUS+ On Track
projekta ietvaros. Tas ir sadarbības rezultāts, kur
apvienojušies 9 partneri no 7 ES dalībvalstīm:
Slovākija, Grieķija, Kipra, Bulgārija, Latvija, Austrija
and Spānija.

Nosūtiet e-pastu On Track administratoriem
ar lūgumu piešķirt piekļuvi Jūsu izvēlētajam
rīkam (Google forma vai LimeSurvey) jebkurā
no pieejamajām valodām un līmeņiem. Jūs
saņemsiet anketas kopiju savai organizācijai,
kā arī administrēšanas tiesības.

2. solis

• Vai vēlaties sekot līdzi savu absolventu
attīstībai?

Kā ieviest On Track rīku?

Pielāgojiet izvēlēto (-ās) anketu (-as) jūsu
Profesionāls izglītības iestādes, studentu skaita,
valsts tiesiskā regulējuma vajadzībām utt.
Padoms! On Track aptauju tehniskā
rokasgrāmata palīdzēs Jums veikt pielāgojumus.

3. solis

• Vai vēlaties saglabāt saikni ar saviem absolventiem?

Kas izveidoja šo rīku?

Veiciet aptauju. Apstrādājiet visus personas
datus, kas iegūti aptaujā, saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības regulu (GDPR) Regulu (ES) Nr. 2016/679.

4. solis

Absolventu izsekošanas rīks
Profesionālās izglītības sniedzējiem!

Analizējiet savāktos datus un pārliecinieties, ka
informācija tiek pienācīgi nodota visām
ieinteresētajām personām, lai to varētu efektīvi
izmantot.

• Google Forms – vienkārši, viegli lietojama
• LimeSurvey – vairāk iespēju anketai un labāka atbilžu
datu pārvaldība
Abi rīki ir brīvi pieejami un tos ir iespējams pielāgot
Profesionālās izglītības sniedzēju vajadzībām.

SVARĪGI! Pirms On Track rīka ieviešanas ieinteresētie
Profesionālās izglītības sniedzēji tiek aicināti:
• Pārliecinieties, ka ir izstrādāta visaptveroša stratēģija
un plāns, kurā skaidri norādīts, KĀPĒC & KĀ Jūsu
organizācija uzsāks aptauju.
• Pārliecinieties, ka visas attiecīgās nodaļasun grupas ir
pietiekami informētas par šo darbību. Šādās grupās
var ietilpt akadēmiskais un administratīvais personāls,
student pārvalde, karjeras konsultāciju centrs utt.

Padoms!
On Track metodiskās vadlīnijas Profesionālās
izglītības sniedzējiem atbalstīs Jūs iekšējās
stratēģijas un plāna izstrādē.

