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Το σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων σχεδιάστηκε
ειδικά για να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των σεμιναρίων που
διοργανώθηκαν για την παράδοση των ενοτήτων κατάρτισης στον
τομέα του οικογενειακού δικαίου της ΕΕ για λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δύο με τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή κάθε σεμιναρίου,
αποστέλλεται ένα αρχικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των αναγκών,
μαζί με την αίτηση εγγραφής, σε ενδιαφερόμενους (ή
εγγεγραμμένους)
συμμετέχοντες.
Με
το
σύντομο
αυτό
ερωτηματολόγιο οι υποψήφιοι παρέχουν επισκόπηση της
επαγγελματικής τους πείρας και της προϋπηρεσίας τους στον τομέα
του δικαίου της ΕΕ εν γένει και, πιο συγκεκριμένα, στον τομέα του
οικογενειακού δικαίου της ΕΕ.
Σκοπός των ερωτήσεων είναι να διερευνηθούν οι λόγοι για τους
οποίους οι δικαστές και οι εισαγγελείς δηλώνουν συμμετοχή, καθώς
και οι προσδοκίες τους όσον αφορά το πρόγραμμα κατάρτισης κατά
τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια.
Μέσω της αξιολόγησης των στοιχείων αυτών, οι διοργανωτές του
προγράμματος κατάρτισης μπορούν να συγκεντρώσουν σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ των υποψηφίων
και το επίπεδο γνώσης τους επί των σχετικών θεμάτων και,
ακολούθως, να επιλέξουν εκείνους τους υποψηφίους των οποίων οι
προτεραιότητες κατάρτισης ταιριάζουν καλύτερα με τους στόχους
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του προγράμματος.
Η προκαταρκτική αυτή αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης μπορεί
δυνητικά να επηρεάσει τόσο την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης
στους τομείς επιλογής των εγγεγραμμένων υποψηφίων όσο και τον
καθορισμό των μεμονωμένων αναγκών κατάρτισης των υποψηφίων.
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Μολονότι κάθε φορέας κατάρτισης δικαστικού προσωπικού στην ΕΕ
εφαρμόζει το δικό του σύστημα για την αξιολόγηση των αναγκών
κατάρτισης, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν
ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες.
Ο μηχανισμός που περιγράφεται ανωτέρω αποτελεί ένα καλό
παράδειγμα διασύνδεσης της αξιολόγησης των αναγκών κατάρτισης
με την αξιολόγηση της ίδιας της κατάρτισης, δεδομένου ότι έχει
διαρθρωθεί ως διττή διαδικασία άμεσης και ενδιάμεσης αξιολόγησης
του αποτελέσματος της κατάρτισης. Μπορεί να χαρακτηριστεί
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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