Стандарди програма каријерног вођења и саветовања

Назив стандарда
1. Циљ програма је усмерен на
развој компетенција ВУК

Опис
Основно усмерење, правац према
коме треба усмеравати све
планиране акције и активности.

2. Очекивани исходи програма
засновани су на стандардима
компетенција ВУК

Описи очекиваних резултата по
појединачним услугама и за
програм у целини

3. Програм одговара потребама
циљне групе

Опис каракеристика и потреба
специфичне циљне групе којој је
програм намењен

4. Теме/ садржаји програма су
релевантни за постављене
циљеве и исходе

Планиране целине за учење којима
је могуће реализовати исходе

5. Активности/ начин
остваривања програма
доводе до очекиваних исхода

Адекватан и разноврстан избор
активности, метода и техника
којима се намеравају остваривати
планирани садржаји и достизати
дефинисани исходи.

6. Предвиђено време трајања
програма омогућава
достизање исхода
7. Процес праћења спровођења
и евалуације ефеката је у
функцији унапређивања
квалитета програма и услуга

Временска динамика и укупно
трајање програма

8. Ресурси ?

Опис методологије праћења
остварених резултата

Могући индикатори
1.1. Циљ је јасно дефинисан.
1.2. Циљ је релевантан за циљну групу којој је намењен.
1.3. Циљ је усаглашен са дефинисаним стандардима
компетенција ВУК.
2.1. Очекивани исходи услуге су јасни.
2.2. Очекивани исходи услуге су реалистични (достижни за
одгаоварајућу циљну групу).
2.3. Очекивани исходи услуге усаглашени су са стандардима
компетенција ВУК.
3.1. За сваку услугу је јасно дефинисана циљна група.
3.2. Јасно је дефинисана потреба циљне групе на коју се
одговара наведеном услугом .
3.3. Дефинисан је начин на који су испитане потребе циљне
групе.
4.1. Теме/садржаји су јасно дефинисани у оквиру сваке
услуге.
4.2. Реализацијом тема/садржаја могуће је остварити
дефинисане исходе.
5.1. Предвиђене активности, методе и технике су
разноврсне.
5.2. Активности, методе и технике су усклађене са
дефинисаним циљевима услуге.
5.3. Активности, методе и технике су релевантне за развој
планираних компетенција/исхода учења.
5.4. прилагођеност циљној групи?
6.1. Дефинисано је трајање појединих услуга.
6.2. Утврђено време појединачних активности је оптимално.
7.1. Постоји дефинисан начин процене задовољства услугом
од стране корисника.
7.2. Дефинисан је начин праћења процеса спровођења
програма и услуга (самоевалуација).
7.3. Постоји јасно дефинисан начин мерења ефеката.

