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A gyakorlat
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Értékelő és hatásvizsgálati rendszer

Legfontosabb
elemei:

Az ERA ezt a mechanizmust azon képzési műhelytalálkozók értékelő és
hatásvizsgálati rendszerének részeként alkalmazza, amelyek az uniós
családjog területén hajtanak végre képzési modulokat az Európai
Bizottság számára.
Annak értékelésére, hogy a végrehajtott műhelytalálkozókat
hatékonyan dolgozták-e ki, egy kettős eljárást vezettek be:
Rögtön a műhelytalálkozó végét követően minden résztvevőt felkérnek
egy részletes értékelő kérdőív kitöltésére, amely a műhelytalálkozó
minőségére vonatkozik. A kérdőívek tartalmaznak kérdéseket a
szeminárium tartalmára és módszertanára, a biztosított tananyagokra
és az oktatók hozzájárulásának minőségére vonatkozóan is.
Ezen azonnali visszajelzés mellett egy félidős értékelési eljárást is
indítanak, amely az eredmények értékelését és a műhelytalálkozó
hosszabb távú hatását méri fel a résztvevők körében. Miután a
műhelytalálkozó szervezője a műhelytalálkozó vége előtt emlékeztette
a résztvevőket az értékelőlap kitöltésére, majd egy kis emléktárggyal
köszönte meg nekik mindezt, a résztvevők kb. 90%-a választ adott. A
félidős értékelési nyomtatványokon keresztül kapott visszajelzés aránya
alacsonyabb volt (kb. 50%), de ez is jelezte a műhelytalálkozó hatását.
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Egyéb
megjegyzések

A leírt kombinált értékelési módszer a Kirkpatrick képzési értékelő
modell 1., 2. és 3. szintjét teljesíti.
A „képzési igények felmérése” mező alatt található „Képzési igények,
értékelés és hatásvizsgálat” tájékoztatóval összhangban ez a képzés is a
képzési igények felmérésének és a képzés értékelésének
összekapcsolására mutat jó példát, és BEVÁLT GYAKORLATNAK
minősül, amelynek átültetése ajánlott.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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