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Evaluering og konsekvensanalyse

Hovedindhold:

ERA anvender denne mekanisme som led i evaluerings- og
konsekvensanalysesystemet for uddannelsesworkshops, der omfatter
undervisningsmoduler inden for EU-familieret for EuropaKommissionen.
For at vurdere om de gennemførte workshops er effektive, er der
indført en totrinsproces:
Umiddelbart efter workshoppens afslutning bliver alle deltagere bedt
om at udfylde et detaljeret evalueringsskema om kvaliteten af selve
workshoppen. Spørgsmål om seminarets indhold og metode,
undervisningsmaterialet og kvaliteten af undervisernes bidrag indgår
også i disse evalueringsskemaer.
Ud over denne øjeblikkelige feedback er deltagerne også med i en
midtvejsevaluering, der omfatter en vurdering af workshoppens
resultater og virkning på længere sigt. Med en påmindelse fra
workshoppens arrangør før workshoppens afslutning og en lille souvenir
som "tak" for at udfylde det første evalueringsskema kunne man
indsamle svar fra ca. 90 % af deltagerne. Tilbagemeldingsprocenten fra
midtvejsevalueringsskemaerne var lavere, ca. 50 %, men ikke desto
mindre retningsgivende for workshoppens virkning.
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Andre
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Den kombinerede evalueringsmetode beskrevet ovenfor svarer til
niveau 1, 2 og 3 i Kirkpatricks evalueringsmodel.
Sammen med faktabladet "Uddannelsesbehov, evaluering og
konsekvensanalyse", der er beskrevet under "Vurdering af
uddannelsesbehov", er den også et godt eksempel på sammenhængen
mellem vurderinger af uddannelsesbehov og af undervisningen og kan
betragtes som et eksempel på BEDSTE PRAKSIS, som det anbefales at
overføre.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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