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Patirties
pavadinimas

Individualių mokymosi poreikių įvertinimas

Pagrindiniai
ypatumai

Ši sistema gali būti laikoma individualių mokymosi poreikių vertinimo
sudėtine dalimi.
Nustačius, kad atitinkama tema atitinka bendrą mokymo poreikį, ir
sukūrus šį poreikį atitinkančią mokymo programą, į ją gali registruotis
dalyviai. Likus 2–4 savaitėms iki mokymo pradžios, registruotų dalyvių
yra prašoma užpildyti iš anksto parengtą klausimyną, kuriuo siekiama
dvejopo tikslo:
 įvertinti dabartinį dalyvių žinių ir patirties mokymo tema lygį;
 išsiaiškinti specifinius juos dominančius / jiems rūpimus
klausimus.
Jeigu užpildžius pirmiau nurodytą klausimyną gaunama tinkama
grįžtamoji informacija, įgyta patirtis padės didinti mokymo
veiksmingumą keliais būdais:


mokymas tinkamai suderinamas su vidutinėmis dalyvių žiniomis
konkrečia tema;



pradinis mokymo planas gali būti pakeistas, kad būtų atsižvelgta
į konkrečius / nenumatytus individualius poreikius;



gaunama praktinė informacija apie tiesioginius dalyvių poreikius;



taip pat gali būti gaunami individualūs atsakymai į iš anksto
užduotus klausimus, susijusius su kasdieniu dalyvių darbu.
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Institucijos
kontaktiniai
duomenys

European Institute for Public Administration (EIPA) (Europos viešojo
administravimo institutas (EVAI))
2 Circuit de la Foire Internationale
1347 Luxembourg
Liuksemburgas
Tel. + 352 426 230-1
Faks. + 352 426 237
E. paštas info-lux@eipa.eu
Svetainė http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg

Kitos pastabos

Kiekviena ES veikianti teisininkų mokymo institucija savaip įgyvendino
mokymo poreikių įvertinimo sistemą, tačiau atliekant šį tyrimą buvo
gauta tam tikrų ypač įdomių pasiūlymų.
EVAI teigė, kad šis metodas taip pat yra sąveikos tarp mokymo poreikių
įvertinimo ir paties mokymo vertinimo pavyzdys, nes derinamas su
tarpiniu mokymo naudojant internetinę apklausą arba telefoninius
pokalbius rezultatų vertinimu. Šiuo metu EVAI svarsto galimybę perkelti
šiuos klausimynus į internetą.
Šią praktiką galima laikyti GERIAUSIA PATIRTIMI.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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