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Σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων

Κύρια
Η ERA χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο μηχανισμό στο πλαίσιο του
χαρακτηριστικά: συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων των
εργαστηρίων κατάρτισης που υλοποιούν θεματικές ενότητες
κατάρτισης στον τομέα του οικογενειακού δικαίου στην ΕΕ για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την εκτίμηση της αποτελεσματικής ανάπτυξης
υλοποιούμενων εργαστηρίων, έχει θεσπιστεί διττή διαδικασία:

των

Αμέσως μετά τη λήξη του εργαστηρίου, ζητείται από όλους τους
συμμετέχοντες να συμπληρώσουν αναλυτικό ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης, με αντικείμενο την ποιότητα του ίδιου του εργαστηρίου.
Στα συγκεκριμένα έντυπα αξιολόγησης περιλαμβάνονται επίσης
ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του
σεμιναρίου, το παρασχεθέν υλικό κατάρτισης και την ποιότητα των
εισηγήσεων των εκπαιδευτών.
Πέραν της εν λόγω άμεσης υποβολής παρατηρήσεων, οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης μέρος σε διαδικασία ενδιάμεσης
αξιολόγησης η οποία αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
των επιπτώσεων του εργαστηρίου σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Με τη βοήθεια υπενθύμισης από τον διοργανωτή του εργαστηρίου
πριν από τη λήξη του εργαστηρίου, αφενός, καθώς και ενός μικρού
ενθυμίου σε ένδειξη ευχαριστίας για τη συμπλήρωση του αρχικού
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εντύπου αξιολόγησης, αφετέρου, στάθηκε δυνατό να συγκεντρωθούν
απαντήσεις από το 90% περίπου των συμμετεχόντων. Οι
παρατηρήσεις που ελήφθησαν μέσω των εντύπων ενδιάμεσης
αξιολόγησης ήταν λιγότερες (απάντησε περίπου το 50% των
συμμετεχόντων), πλην όμως ήταν ενδεικτικές των επιπτώσεων του
εργαστηρίου.
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Η περιγραφείσα μέθοδος συνδυασμένης αξιολόγησης αντιστοιχεί στο
1ο, στο 2ο και στο 3ο επίπεδο του μοντέλου Kirkpatrick για την
αξιολόγηση της κατάρτισης.
Σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο «Ανάγκες κατάρτισης,
αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων» που περιγράφεται στην
ενότητα «εκτίμηση αναγκών κατάρτισης», αποτελεί επίσης καλό
παράδειγμα της διασύνδεσης μεταξύ της εκτίμησης των αναγκών
κατάρτισης και της αξιολόγησης της κατάρτισης και μπορεί να
χαρακτηριστεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ της οποίας η μεταφορά
συνιστάται.
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