Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса
Тази награда е за HR проект за ефективно и резултатно взаимодействие на бизнеса с образованието, реализиран успешно през годината в бизнес организация
Описание на категорията

Измерители

Обективиране на оценката
/материали/доказателства*/

Реализиране на проект/програма/инициатива, Наличие
на
действащи
проект/програма/ Описание; онагледяващи материали
насочени към ефективно и резултатно взаимо- инициатива, реализирани през годината
действие на организацията с образователни организации и институции и обучаващите се в тях
Влияние на проекта/програмата/ инициативата
върху бизнес резултатите и приоритетите, както
и върху развитието на хората и екипите в организацията

Конкретни бизнес резултати, постигнати в резултат на реализирането; Възприемане/оценка от
страна на служители и ръководители в организацията по отношение приноса на проекта за развитието на нагласи, мотивация, лична и екипна продуктивност, екипно взаимодействие, друго

Описание на бизнес резултатите; онагледяващи материали;
Обратна връзка от
референти - служители и ръководители в
организацията

Ефективен и резултатен подход при внедряване
и реализация на проекта по отношение на вътрешна комуникация, въвлеченост на мениджмънта в организацията, взаимодействие и комуникация с партньорите в проекта (учебни институции, кариерни центрове, студентски организации, държавни и неправителствени обучителни/образователни организации)

Възприемане/оценка от страна на служители и Обратна връзка от референти - служители и
ръководители в организацията, както и от страна ръководители в организацията и в партна партньорите в проекта, по отношение ефектив- ньорските организации
ността на внедряването и реализацията

Креативност и иновативност при създаването и Повече от един елементи на различност/ Описание на елементите на различност/
реализацията на проекта
уникалност/нестандартен подход спрямо прилага- уникалност/нестандартен подход; онагледяните в страната HR подходи - в проекта като цяло, ващи материали
в отделни части/етапи от него и/или в дейности и
инициативи по реализацията му
Влияние на проекта/програмата/инициативата Възприемане/оценка от страна на обучаващи се, Описание на резултатите; онагледяващи
върху развитието и резултатите на образовател- преподаватели, ръководители в институцията- материали; обратна връзка от референти
ната институция - партньор
партньор
обучаващи се, преподаватели, ръководители
* материали/доказателства, на база на които кандидатът да бъде оценен по съответния критерий; кандидатите могат да бъдат насочени да предоставят тези материали/ доказателства на входа на конкурса

