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PROJEKTA
KOPSAVILKUMS

PAREDZĒTIE
PASĀKUMI

REZULTĀTI &
IETEKME

Ilgums: 01.05.2020. – 31.12.2021.
Projekta mērķis ir palielināt zvērinātu
advokātu, zvērinātu notāru un
zvērinātu tiesu izpildītāju dalību
Eiropas Savienības
(ES) starptautisko privāttiesību
apmācībā, novēršot valodas barjeru.

Apmācības vajadzību
novērtējums, apmācības
darbnīcas, apmācības moduļu
un materiālu adaptēšana un
tulkošana, izplatīšana.

Labāka mērķa grupu apmācības
vajadzību izpratne 5 ES
dalībvalstīs. Kvalifikācijas
paaugstināšana 120 zvērinātiem
advokātiem, zvērinātiem
notāriemun zvērinātiem tiesu
izpildītājiem.

COVID-19 IETEKME UZ
PROJEKTU
Pašreizējā Covid-19 pandēmija radīja nepieciešamību veikt
dažus pielāgojumus projekta sākotnējā iecerē. Klātienes
pasākumi tika pārplānoti, lai notiktu tiešsaistē, ievērojot sociālās
distancēšanās un kustības ierobežošanas noteikumus un
vadlīnijas iesaistītajās valstīs. Neskatoties uz nepieciešamajām
izmaiņām, mēs virzāmies uz priekšu saskaņā ar projekta laika
grafiku, vienlaikus nodrošinot, ka tiek uzturēta augsta rezultātu
kvalitāte.

IZPĒTE

SASNIEGTAIS PROGRESS
Pabeigts sākotnējais un izpētes pētījums (15 fokusa
grupas iesaistītajās valstīs)
Pabeigts un zinātniskās komitejas apstiprināts
apmācības vajadzību novērtēšanas ziņojums
Zinātniskā komiteja noslēdza savu darbu
Izveidota apmācības komiteja; notika pirmā
sanāksme (11.septembrī un 11.novembrī)
Izstrādāts apmācības plāns, moduļi un materiāli
Izstrādāta treneru apmācība
Sagatavots apmācības plāns, moduļi un materiāli
starpvalstu apmācībai
Pabeigta izplatīšanas stratēģijas izstrāde

PROJEKTA
PARTNERI
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Sākotnējais un izpētes pētījums
tika veikts, lai aizpildītu nepilnības
mūsu zināšanās attiecībā uz mērķa
grupu apmācības vajadzībām.
Sākotnējais pētījums aptvēra
datus, kuri pieejami nacionālā un
ES līmenī attiecībā uz apmācību,
kas tika nodrošināta mērķa
grupām par tēmām, kuras
aptvertas projektā, kā arī
pieejamos dalības datus un
jebkurus pieejamos kvalitatīvos
rādītājus. Sākotnējais pētījums
atklāja atbilstošu datu trūkumu un
būtiskas atšķirības starp
iesaistītajām valstīm. Sākotnējā
pētījuma secinājumi tika
papildināti ar izpētes pētījumu (3
fokusa grupas katrā iesaistītā
valstī, kopā 15 fokusa grupas), kura
mērķis bija novērtēt mērķa grupu
zināšanas un iegūt sākotnējo
izpratni par viņu apmācības
vajadzībām.

Apmācības vajadzību
novērtējums
Veiktais pētījums tika integrēts
piecos nacionālajos apmācības
vajadzību novērtējuma (AVN)
ziņojumos, kuri, savukārt, tika
apvienoti vienā apkopotā AVN
ziņojumā, kuru izstrādāja
Tallinas universitāte kā
projekta darba posma vadītājs.
Konsolidētais AVN ziņojums
piedāvā novērojumus, kuri
saistīti ar katru atsevišķu
dalībvalsti, kā arī secinājumus
par kopējām apmācības
vajadzībām un ieteikumus par
atbilstošām apmācības
pieejām.

