Суранто Ав
Оцінка програм зі зв’язків з громадськістю у забезпеченні синергетичної
співпраці між школами та галузями
Автори дослідження зосереджують увагу на потребі у зв’язках з громадськістю як функції
управління для побудови та підтримки значно зростаючих взаємних зв’язків між школами та
галузями. На швидкий розвиток зв’язків з громадськістю впливають соціально-культурні зміни
у індонезійському суспільстві разом з високою інтенсивністю національного розвитку. Метою
цього дослідження є порівняння реального стану реалізації програми зв’язків з громадськістю з
поставленими цілями у забезпеченні співпраці між школами та галузями. Автори дослідження
використовують модель оцінки невідповідності, що складається з чотирьох етапів: (1)
визначення, (2) реалізація, (3) процес і (4) продукт. Результати дослідження свідчать про
відсутність невідповідності між реальним станом реалізації програми та її поставленими цілями.
Програму було реалізовано з дотриманням критеріїв успіху у досягненні поставлених цілей
(категорія «добре») та у відповідності з планом. Метою програми є забезпечення успішної
співпраці між школами та галузями. Сфера партнерства включає в себе обмін інформацією з
метою розробки навчального плану, організації стажування учнів та тестів на компетентність.
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Суранто Ав
Оценка программ по связям с общественностью в обеспечении синергетического
сотрудничества между школами и отраслями
Авторы исследования сосредотачивают внимание на потребности в связях с общественностью
как функции управления для построения и поддержки значительно растущих взаимных связей
между школами и отраслями. На быстрое развитие связей с общественностью влияют
социально-культурные изменения в индонезийском обществе вместе с высокой интенсивностью
национального развития. Целью данного исследования является сравнение реального состояния
реализации программы связей с общественностью с поставленными целями в обеспечении
сотрудничества между школами и отраслями. Авторы исследования используют модель оценки
несоответствия, состоящую из четырех этапов: (1) определение, (2) реализация, (3) процесс и (4)
продукт. Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии несоответствия между
реальным состоянием реализации программы и её поставленными целями. Программа была
реализована с соблюдением критериев успеха в достижении поставленных целей (категория
«хорошо») и в соответствии с планом. Целью программы является обеспечение успешного
сотрудничества между школами и отраслями. Сфера партнерства включает в себя обмен
информацией с целью разработки учебного плана, организации стажировки учеников и тестов
на компетентность.
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