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Įvertinimo ir poveikio vertinimo sistema
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ERA šį mechanizmą naudoja vertindama mokomuosius praktinius
seminarus, kuriuose įgyvendinami Europos Komisijos mokymo moduliai
ES šeimos teisės srityje, ir atlikdama jų poveikio vertinimą.
Siekiant įvertinti, ar praktiniai seminarai buvo surengti veiksmingai,
naudojamas dviejų etapų procesas.
Pasibaigus praktiniam seminarui visų dalyvių netrukus buvo prašoma
užpildyti išsamų vertinimo klausimyną, kurio tikslas − įvertinti paties
praktinio seminaro kokybę. Šiose vertinimo formose, be kita ko, buvo
pateikti klausimai apie seminaro turinį ir metodiką, naudotą mokymo
medžiagą ir instruktorių mokymo kokybę.
Be to, dalyviai ne tik pildė šį klausimyną, kuriame iš karto pateikiama
grįžtamoji informacija, bet ir dalyvavo tarpinio vertinimo procese, per
kurį praktinio seminaro rezultatai ir poveikis buvo vertinami
atsižvelgiant į ilgesnę trukmę. Rengėjai praktinio seminaro pabaigoje
priminė savo prašymą užpildyti vertinimo formą, be to, įteikė padėkos
suvenyrą ją pildžiusiems dalyviams, todėl pavyko gauti beveik 90 proc.
dalyvių atsakymus. Grįžtamąją informaciją tarpinio vertinimo formose
pateikė mažiau dalyvių (apytiksliai 50 proc.), tačiau atsakymai vis tiek
padėjo susidaryti tam tikrą praktinio seminaro poveikio vaizdą.
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Kitos pastabos

Aprašytasis bendras vertinimo metodas atitinka „Kirkpatrick“ mokymo
vertinimo modelio 1, 2 ir 3 lygius.
Atsižvelgiant į informacinį leidinį „Mokymo poreikių įvertinimas ir
poveikio vertinimas“, pateiktą potemėje „Mokymo poreikių
įvertinimas“, ši praktika yra geras mokymo poreikių įvertinimo ir
mokymo vertinimo sąveikos pavyzdys ir gali būti vertinama kaip
GERIAUSIA PATIRTIS, kurią rekomenduojama perduoti.

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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