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Τίτλος
πρακτικής

Αξιολόγηση μετά την κατάρτιση

Κύρια
Για το EIPA ο στόχος της εν λόγω αξιολόγησης μετά την κατάρτιση
χαρακτηριστικά: είναι τριπλός. Το ζητούμενο είναι να αξιολογηθούν ταυτόχρονα:


ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις/την τεχνογνωσία που απέκτησαν
κατά το πρόγραμμα κατάρτισης·



ο βαθμός στον οποίο οι γνώσεις/η τεχνογνωσία που απέκτησαν
τους βοήθησαν στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση της
καθημερινής εργασίας τους·



κατά πόσον το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο έλαβαν
μέρος επιδέχεται βελτίωση.

Η εν λόγω αξιολόγηση μετά την κατάρτιση διεξάγεται συνήθως δύο
έως τέσσερις μήνες μετά το πρόγραμμα κατάρτισης και
πραγματοποιείται κυρίως μέσω διαδικτυακού εργαλείου έρευνας. Εάν
ο αριθμός των απαντήσεων που λαμβάνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο
παραμένει κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο, χρησιμοποιούνται
τηλεφωνικές συνεντεύξεις για την εξασφάλιση αναλυτικότερων
παρατηρήσεων.
Πέραν του κύριου στόχου της –που είναι ο έλεγχος και η βελτίωση της
ποιότητας της κατάρτισης– η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται επίσης
για τον προσδιορισμό υφιστάμενων και δυνητικών μελλοντικών
αναγκών κατάρτισης και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
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κατάρτισης.
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Το ανωτέρω σύστημα συμπληρώνει τον μηχανισμό που περιγράφεται
στην ενότητα «εκτίμηση αναγκών κατάρτισης» και έχει καθιερωθεί
ως πρακτική αξιολόγησης μετά την κατάρτιση.
Αντιστοιχεί στο 3ο επίπεδο του μοντέλου Kirkpatrick για την
αξιολόγηση της κατάρτισης. Αποτελεί επίσης καλό παράδειγμα της
διασύνδεσης μεταξύ της εκτίμησης των αναγκών κατάρτισης και της
αξιολόγησης της κατάρτισης. Μπορεί να χαρακτηριστεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ της οποίας η μεταφορά συνιστάται.
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