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Наименование Индивидуална оценка на нуждите от обучение
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Тази система може да се разглежда като част от дадена
индивидуална оценка на нуждите от обучение.
След като бъде определено, че по дадена тема е налице обща
нужда от обучение и бъде изготвена програма за обучение в
отговор на тази нужда, програмата се открива за регистрация на
участници. Между две и четири седмици преди да започне
обучението регистрираните участници следва да попълнят
индивидуализиран въпросник с двойна цел:
 оценка на настоящото равнище на знания и опит на
участниците по темата
 проучване на конкретните въпроси, по които са изразили
интерес/загриженост.
Ако по въпросите в горепосочения въпросник бъде предоставена
уместна обратна информация, практиката ще бъде подходяща за
повишаване на ефективността на обучението по няколко начина:


обучението се прецизира спрямо средното равнище на
знания на участниците по съответната дисциплина



първоначалният план за обучение може да бъде преработен,
за да се отговори на специфични и/или непредвидени
индивидуални нужди



на участниците се осигурява практическа информация от
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непосредствен интерес и


могат да бъдат осигурени и индивидуализирани отговори на
предварително зададени въпроси във връзка с ежедневната
дейност на участниците.

Данни за
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институцията

European Institute for Public Administration (EIPA)
2 Circuit de la Foire Internationale
1347, Luxembourg
Luxembourg
Телефон: + 352 426 230-1
Факс: + 352 426 237
Ел. поща: info-lux@eipa.eu
Уебсайт: http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg

Други
коментари

Макар че всяка отговорна за съдебното обучение институция в ЕС,
прилага своя собствена система за оценка на нуждите от обучение,
при извършването на настоящото проучване бяха събрани някои
особено интересни идеи.
EIPA заяви, че този метод също така представлява добър пример за
взаимовръзката между оценката на нуждите от обучение и
оценката на обучението, тъй като е съчетан със средносрочна
оценка на ефектите от обучението чрез използване на инструмент
за онлайн анкети или директни телефонни интервюта.
Понастоящем EIPA проучва възможността да предостави тези
въпросници като онлайн анкети.
Тя може да се счита за пример за НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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