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Karatteristiċi
prinċipali:

L-ERA tuża l-mekkaniżmu bħala parti mis-sistema ta' evalwazzjoni u
stima tal-impatt għall-workshops ta' taħriġ li jimplimentaw moduli ta'
taħriġ fil-qasam tal-liġi tal-familja tal-UE għall-Kummissjoni Ewropea.
Sabiex tivvaluta jekk il-workshops implimentati kinux żviluppati b'mod
effiċjenti, ġie introdott proċess maqsum fi tnejn:
Minnufih wara tmiem il-workshop, il-parteċipanti kollha jintalbu jimlew
kwestjonarju ta' evalwazzjoni dettaljat li jikkonċerna l-kwalità talworkshop innifsu. Dawn il-formoli ta' evalwazzjoni jinkludu wkoll
mistoqsijiet dwar il-kontenut u l-metodoloġija tas-seminar, il-materjali
ta' taħriġ u l-kwalità tal-kontribuzzjonijiet tal-ħarrieġa.
Barra dan il-feedback immedjat, il-parteċipanti jintbagħtilhom ukoll
proċess ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu li jinvolvi l-valutazzjoni tarriżultati u tal-impatt tal-workshop fit-terminu t-twil. Bis-saħħa ta'
tfakkira mill-organizzatur tal-workshop qabel tmiem il-workshop u rigal
żgħir ta' ringrazzjament għall-mili tal-formola ta' evalwazzjoni inizjali,
inġabru t-tweġibiet ta' madwar 90 % tal-parteċipanti. Il-feedback li
wasal mill-formoli ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu kien iktar baxx,
madwar 50 %, madankollu kien indikattiv tal-impatt tal-workshop.
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Il-metodu ta' evalwazzjoni kkumbinata ddeskriva l-livelli ta' prestazzjoni
1, 2 u 3 tal-mudell ta' evalwazzjoni tat-taħriġ ta' Kirkpatrick.
Flimkien mal-Fuljett Informattiv "Bżonnijiet ta' Taħriġ, Evalwazzjoni u
Stima tal-Impatt" deskritt fl-entrata "valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' taħriġ",
dan jirrappreżenta wkoll eżempju tajjeb tal-interkonnessjoni bejn ilvalutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' taħriġ u l-evalwazzjoni tat-taħriġ u jista'
jitqies bħala L-AĦJAR PRATTIKA b'rakkomandazzjoni għattrasferibilità tagħha.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki fit-taħriġ ta'
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