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Potrzeby szkoleniowe, analiza i ocena skutków

Najistotniejsze
cechy

Przedmiotowy system analizy i oceny skutków został opracowany w
szczególności z myślą o ocenie rezultatów warsztatów organizowanych
w celu wdrażania modułów szkoleń w zakresie unijnego prawa
rodzinnego na potrzeby Komisji Europejskiej.
Dwa lub trzy miesiące przed rozpoczęciem każdego z warsztatów
zainteresowanym (lub zarejestrowanym) uczestnikom przesyła się, poza
formularzem rejestracyjnym, również kwestionariusz wstępnej oceny
potrzeb szkoleniowych. Za pomocą tego krótkiego kwestionariusza
potencjalni uczestnicy pokrótce przedstawiają swoje profile zawodowe i
doświadczenie w obszarze ogólnie rozumianego prawa UE, a ściślej
rzecz biorąc – w obszarze unijnego prawa rodzinnego.
Pytania służą zbadaniu powodów, dla których sędziowie i prokuratorzy
zarejestrowali się w celu wzięcia udziału w warsztatach, a także
uzyskaniu informacji na temat ich oczekiwań dotyczących szkoleń
prowadzonych w trakcie warsztatów.
Dzięki przeanalizowaniu tych danych organizatorzy szkoleń mogą
uzyskać istotne informacje na temat profilu zawodowego potencjalnych
uczestników i ich stopnia znajomości zagadnień objętych szkoleniem, a
tym samym są w stanie wyznaczyć priorytety szkoleniowe, które w
największym stopniu przyczynią się do realizacji celów programowych.
Taka wstępna ocena potrzeb szkoleniowych może potencjalnie
przynieść podwójną korzyść w postaci zwiększenia skuteczności szkoleń
w obszarach wybranych przez zarejestrowanych kandydatów oraz
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Inne uwagi

Mimo że każda instytucja organizująca szkolenia dla kadr wymiaru
sprawiedliwości w UE wdrożyła swój własny system oceny potrzeb
szkoleniowych, podczas przeprowadzania przedmiotowego badania
zidentyfikowano kilka szczególnie interesujących koncepcji.
Opisany powyżej mechanizm stanowi dobry przykład potwierdzający
istnienie powiązania między oceną potrzeb szkoleniowych a analizą
szkolenia, ponieważ został opracowany jako proces służący realizacji
podwójnego celu polegającego na ocenie zarówno natychmiastowych
skutków szkolenia, jak i jego wpływu w średnim okresie. Dlatego też
można go uznać za NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ.
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