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Képzési igények, értékelés és hatásvizsgálat

Legfontosabb
elemei:

Ezt az értékelési és hatásvizsgálati rendszert kifejezetten arra a célra
dolgozták ki, hogy az Európai Bizottság számára értékelje az uniós
családjog területén tartott képzési modulok végrehajtására szervezett
műhelytalálkozók eredményeit.
Minden egyes műhelytalálkozó előtt két-három hónappal a jelentkezési
lappal együtt kiküldenek egy kezdeti igényfelmérő kérdőívet az
érdeklődő (vagy regisztrált) résztvevőknek. E rövid kérdőív segítségével
a jelentkezők áttekintést adnak szakmai hátterükről és általában véve
az uniós jog, valamint konkrétabban az uniós családjog területén
szerzett tapasztalataikról.
A kérdések a bírák és az ügyészek jelentkezésének okait, valamint a
műhelytalálkozókkal kapcsolatos képzési elvárásaikat hivatottak
felmérni.
Ezen adatok értékelése segítségével a képzésszervezők fontos
információkat nyernek a jelentkezőik szakmai profiljáról, az érintett
témákkal kapcsolatos ismereteik szintjéről, és ezt követően képesek
lesznek azt meghatározni, hogy kiknek a képzési prioritásai állnak
leginkább összhangban a program célkitűzéseivel.
Ez az előzetes képzési igényfelmérés potenciálisan kettős hatással bír a
regisztrált jelentkezők által kiválasztott területeken nyújtott képzés
hatékonyságára, valamint a jelentkezők egyéni képzési igényeinek
meghatározására.
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Egyéb
megjegyzések

Bár az Európai Unióban minden igazságügyi képzési intézmény a saját
rendszerét alkalmazza a képzési igények felméréséhez, néhány
kiemelkedően érdekes ötletet sikerült összegyűjteni a jelen vizsgálat
elvégzése közben.
A fent leírt mechanizmus a képzési igények felmérésének és a képzés
értékelésének összekapcsolására mutat jó példát, mivel a képzés
hatásainak azonnali és félidős értékelésének kettős eljárásaként
építették fel. Ez a gyakorlat BEVÁLT GYAKORLATNAK minősül.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
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