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Koolitusvajadus ja selle väljaselgitamine ning koolituse mõju hindamine

Peamised
tunnusjooned

Kõnealune koolitusvajaduse väljaselgitamise ja koolituse mõju
hindamise süsteem töötati välja konkreetselt Euroopa Komisjoni jaoks
eesmärgiga hinnata ELi perekonnaõiguse valdkonnas koolitusmoodulite
rakendamiseks korraldatud seminaride tulemusi.
Kaks kuni kolm kuud enne iga seminari toimumist saadetakse huvitatud
(või registreerunud) isikutele välja esialgsete vajaduste väljaselgitamise
küsimustik, millele on lisatud registreerimisvorm. Sellele lühikesele
küsimustikule vastates on koolitusest osa võtta soovijatel võimalik anda
ülevaade oma kutsealasest taustast ja kogemusest ELi õiguse
valdkonnas üldiselt ja konkreetsemalt ELi perekonnaõiguse valdkonnas.
Küsimuste abil soovitakse teada saada, miks kohtunikud ja prokurörid
on registreerunud kursustele ning mida nad seminaridelt ootavad.
Nende andmete hindamise abil saavad koolituse korraldajad olulist
teavet selle kohta, milline on koolitusest osa võtta soovijate kutsealane
profiil ja millisel tasemel on nende teadmised asjaomasest teemast,
ning selle tulemusel on neil võimalik kindlaks teha, kelle
koolitusprioriteedid ühtivad kõige enam programmi eesmärkidega.
Sellisel koolitusvajaduse eelhindamisel võib olla kahekordne positiivne
mõju: esiteks suudetakse muuta registreerunud osalejate valitud
valdkondades läbiviidavad koolitused tõhusamaks ning teiseks
selgitatakse välja osalejate individuaalne koolitusvajadus.
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Asutuse
kontaktandmed

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
GERMANY
Tel: + 49 6519 3737-0
Faks: + 49 6519 3737-773
E-post: info@era.int
Veebisait: http://www.era.int

Märkused

Kuigi kõik õigusalase koolitamise asutused ELis on rakendanud oma
süsteemi koolitusvajaduse hindamiseks, leiti käesoleva uuringu raames
mõned eriti huvitavad ideed.
Eespool kirjeldatud mehhanism on hea näide koolitusvajaduse
väljaselgitamise ja koolituse hindamise omavahelisest sidumisest, sest
see mehhanism koosneb kaheosalisest protsessist, mis hõlmab
koolituse mõju kohest ja vahehindamist. Seda tava võib pidada
PARIMAKS TAVAKS.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors ”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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