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A gyakorlat
címe

Egyedi tanulási igények felmérése

Legfontosabb
elemei:

Ez a rendszer az egyéni tanulási igényfelmérés részének tekinthető.
Ha egy adott témáról megállapítják, hogy általános képzési igényt
elégít ki és illeszkedik egy ezen igény kielégítésére tervezett képzési
programhoz, a programot megnyitják a részvételi jelentkezések
számára. A képzés kezdete előtt kettő-négy héttel a regisztrált
résztvevőket megkérik egy személyre szabott kérdőív kitöltésére,
amelynek kettős célja van:
 a résztvevők témával kapcsolatos aktuális tudásszintjének és
tapasztalatainak felmérése;
 a számukra
felderítése.

különösen

érdekes/aggályos

kérdéskörök

Ha megfelelő visszacsatolást biztosítanak a fent említett kérdőívre
adott válaszokban, a gyakorlat több módon is képes fokozni a képzés
hatékonyságát:


a képzést a közönség témáról meglévő általános tudásszintjéhez
igazítják;



a kezdeti képzési tervet a speciális és/vagy előre nem látott
egyéni igények kielégítése érdekében átdolgozhatják;



a résztvevők különös érdeklődésére vonatkozó gyakorlati
információkat nyernek;



a résztvevők napi munkájához kapcsolódó, előre feltett
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kérdésekre is egyéniesített válaszokat kaphatnak.

Intézményi
elérhetőségek

Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
2 Circuit de la Foire Internationale
1347, Luxembourg
Luxemburg
Telefon: + 352 426 230-1
Fax: + 352 426 237
E-mail cím: info-lux@eipa.eu
Honlap: http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg

Egyéb
megjegyzések

Bár az Európai Unióban minden igazságügyi képzési intézmény a saját
rendszerét alkalmazza a képzési igények felméréséhez, néhány
kiemelkedően érdekes ötletet sikerült összegyűjteni a jelen vizsgálat
elvégzése közben.
Az EIPA úgy érvelt, hogy ez a módszer a képzési igények felmérésének
és a képzés értékelésének összekapcsolására mutat jó példát, mivel a
képzés hatásainak félidős értékelését webalapú felmérési eszközök
vagy közvetlen telefonos interjúk használatával párosítja. Az EIPA
jelenleg mérlegeli e kérdőívek online közzétételének lehetőségét.
Ez a gyakorlat BEVÁLT GYAKORLATNAK minősül.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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