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Оценяване 

Препис: 

Целта на оценката е да се установи до каква степен са постигнати целите на проекта и 

желаните резултати. 

Това, от една страна, е свързано с въздействието, от друга - със собственото 

управление на качеството. 

Когато се говори за въздействие, трябва да се имат предвид краткосрочното и 

дългосрочното въздействие. 

Запитайте се, кой би трябвало да се възползва от проекта: обучаеми, учители, вашата 

организация, компании във вашия регион или заинтересовани страни и местната 

общност? 

За да оцените дългосрочното въздействие, трябва да планирате мерки за оценка и 

известно време след завръщането, например след 6 месеца. 

Можете да оцените какво участниците в мобилността използват в ежедневната си 

практика, ако говорят по-често на чужд език в класната стая, например с обучаващи се 

от други държави или ако имат по-големи шансове при кандидатстване за работа във 

фирма при завършване на обучението. 

В случай, че става дума за мобилност на персонала, примери могат да бъдат, ако 

колегите, които са били в чужбина, са започнали нови инициативи или прилагат 

алтернативни методи на преподаване, ако проявяват повече интерес или дори 

инициализират нови проекти за своите обучаеми. 

Втората важна част от оценката се отнася до управлението на проекти, подготовката 

на участниците, както и опитът в чужбина, включително практическите договорености. 

Вероятно вече имате наум някои аспекти, които следващия път бихте направили по-

различен начин. Вашите обучаеми може да имат още предложения. Можете да се 

подобрявате само ако сте отворени за конструктивна критика. 

Попитайте вашите участници и ако желаете и вашия партньор по проекта за обратна 

връзка. Създайте атмосфера, в която особено по-младите обучаеми да изразят 

мнението си, без да се страхуват от последиците. 

 


