Опис на методологијата за задавање оценки и бои

Ниво индикатори
1. Користење на боите и бројките на скалата
Секој индикатор може да биде обоен во црвено, жолто или зелено. Црвената боја означува дека
нема напредок, жолтата придвиджување или делумен прогрес, додека зелената означува
континуиран напредок или оствареност на тој индикатор.
Бројките/Оценките кои се доделуваат на индикаторот ги следат веќе доделените бои односно:
индикаторот кој е обоен црвено добива оценка 1, индикаторот во жолто добива оценка 2, а
индикаторот во зелено добива оценка 3.

1.1 Обојување и доделување оценки во прв квартал
Индикаторот ке биде обоен во црвено и ке добие оценка 1 доколку :




нема никакви информации во текот на целиот квартал иако биле побарани, но не бил даден
одговор
не се превземени ниту отпочнати активности кои ќе покажат промени кај индикаторот
превземени се активности кои се во истото поле кое го покрива и индикаторот и добиени
се некакви информации, но тие не го опишуваат директно тој индикатор (на пример ако се
бара износ на издвоени средства за нови вработувања, а добиената информација е дека се
планирани огласи за нови вработени)

Индикаторот ќе биде обоен со жолто и ќе добие оценка 2 доколку:






барем во еден од месеците од кварталот е утврден напредок односно добиена е и
прикажана информација дека се отпочнати активности кои водат кон реализација на
дадената мерка
отпочнати се подготвителни активности кои укажуваат на напредок во барем еден од
месеците од кварталот (пр. објавен оглас за нови вработувања, донесена одлука за
реновирање на училишта, завршен процес на селекција на апликации и сл.)
Ако е добиена информацијата која се следи со индикаторот но таа е делумна, односно
покрива само еден дел од областа (на пример добиена е информација дека втората фаза
на проектот ќе заврши во 2021 година, а има вкупно 3 фази, при што индикаторот се
однесува на сите три фази, а не само на втората фаза)

Индикаторот ке биде обоен зелено и ќе добие оценка 3 доколку:


ако во барем два месеци се спроведуваат активности кои означуваат прогрес и кои се
надврзуваат едни на други (пример, ако расте бројот на отворени електронски портфолија,
расте бројот на ученици кои имаат електронски досиеја и сл.)



ако има информација за еден месец од кварталот која укажува дека тоа е конечна состојба,
односно се исполнил тој сегмент од мерката на кој се однесува индикаторот (на пример
добиена информација за износ на средства кои се алоцирани за реновирање, а таа била
информацијата која се следела преку индикаторот)

1.2 Обојување во втор квартал и сумарен резултат
Ако индикаторот во вториот квартал покажува прогрес согласно погорните критериуми (значи е во
жолта или зелена боја и има оценка 2 или 3) тогаш сумарниот резултат за тој индикатор за двата
квартали ќе биде бојата која му била доделена во вториот квартал.
Доколку индикаторот и во вториот квартал не покажува прогрес добива црвена боја и оценка 1.
Доколку индикаторот во првиот квартал имал жолта или зелена боја, а во вториот квартал покажува
стагнација во текот на трите месеци, односно останал на истата состојба и не е утврден напредок
кон исполнување на мерката која ја претставува, ќе биде деградиран кон црвена односно кон жолта
боја и таа ќе биде сумарната боја која ќе му се додели за двата квартали. На ист начин ќе се постапи
и со доделените оценки.

Пресметка на средни оценки на ниво на мерка и на ниво на област
Исполнетоста на секоја од мерките во една област на крајот на кварталот се оценува со средна
оценка. Средната оценка се пресметува како артиметичка средина од оценките дадени на
индикаторите кои се во состав на таа мерка за секоја квартал.
Средната оценка на ниво на област се пресметува како артиметичка средина од средните оценки
на мерките во првиот квартал.
За да се обои средната оценка се користи следниот патоказ:






Ако добиената средна оценка на ниво на мерка или област е во распон до 1 – 1,5 мерката
или областа добива црвена боја за тој квартал.
Кратки описи за црвена боја : нема напредок; ниско ниво; нема развој; почетна фаза
Ако добиената средна оценка на ниво на мерка или област е во распон од 1,6 -2,5 мерката
или областа добива жолта боја за тој квартал.
Кратки описи за жолта боја: среден развој; средно ниво на развој; делумен напредок;
развојно ниво
Ако добиената средна оценка на ниво на мерка или област е во распон од 2,6 – 3,00 мерката
или областа добива зелена боја за тој квартал.
Кратки описи за зелена боја: напредок, напредна фаза; високо ниво на развој; напредно
ниво.

Пресметка на сумарни оценки на ниво на мерка или на ниво на област
Сумарната оценка на ниво на мерка за двата квартали се формира според оценката во вториот
квартал бидејки индикаторите се протегаат во двата квартали и од тој аспект означуваат
континуитет во напредокот кон конечно остварување на мерката. Но, доколку оценката за мерката
во вториот квартал е пониска од првиот тогаш се пресметува средина од оценките за таа мерка во
двата квартали за да се одрази фактичкиот напредок и таа средна оценка се доделува како сумарна
за мерката. Сумарната оценка на ниво на област за двата квартали е придружена со кратко
наративно резиме.

