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Názov postupu

Systém hodnotenia a posudzovania vplyvu

Hlavné črty:

Akadémia európskeho práva (ERA) využíva tento mechanizmus ako
súčasť systému hodnotenia a posudzovania vplyvu seminárov odbornej
prípravy, ktorými sa zavádzajú moduly odbornej prípravy v oblasti
rodinného práva EÚ, pre Európsku komisiu.
Zaviedol sa dvojaký proces na posúdenie účinnosti realizovaných
seminárov:
ihneď po skončení seminára sú všetci účastníci požiadaní, aby vyplnili
podrobný hodnotiaci dotazník zameraný na kvalitu samotného
seminára. Tieto hodnotiace formuláre obsahujú aj otázky o obsahu
a metodike seminára, poskytnutých učebných materiáloch a kvalite
príspevkov školiteľov.
Okrem tejto okamžitej spätnej väzby sa účastníkom pošle aj formulár na
strednodobé hodnotenie, ktorý zahŕňa posúdenie výsledkov a vplyvu
seminára v dlhšom časovom horizonte. Vďaka pripomienke
organizátora seminára pred jeho koncom a malému suveníru na
„poďakovanie“ za vyplnenie úvodného hodnotiaceho formulára sa
podarilo získať odpovede od približne 90 % účastníkov. Spätná väzba
prostredníctvom formulárov na strednodobé hodnotenie bola o niečo
slabšia, približne 50 %, ale aj tak potvrdila vplyv seminára.
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Opísaná
metóda
kombinovaného
hodnotenia
predstavuje
1., 2. a 3. úroveň Kirkpatrickovho modelu hodnotenia odbornej prípravy.
V spojení s informačným prehľadom „Potreby odbornej prípravy,
hodnotenie a posudzovanie vplyvu“ opísaným v rámci kategórie
“posudzovanie potrieb odbornej prípravy“ zároveň predstavuje dobrý
príklad vzájomného prepojenia medzi posudzovaním potrieb odbornej
prípravy a hodnotením odbornej prípravy. Možno ho považovať za
NAJLEPŠÍ POSTUP, ktorého prenos sa odporúča.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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