Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Оценка на резултатите от обучението на участниците
и на въздействието на дейностите за обучение
Вид практика: Многообещаваща практика

Държава: Германия
април 2014 г.

Наименование Дългосрочна оценка на дейностите за обучение
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Германия някои германски провинции са разработили специални
въпросници за оценка на дългосрочния успех на обучението —
напр. положителните резултати от обучението по отношение на
професионалните умения на участващите и съответните последици
за функционирането на техния съд или прокуратура.
При прилагането на практиката в обучението по модули се
предвижда по време на втория модул на участниците да се зададат
някои конкретни въпроси относно трайното въздействие на
способностите, развити по време на първия модул, проведен
няколко месеца по-рано, по отношение на: a) дългосрочния успех
на обучението, б) всякакви промени в професионалното поведение
на участниците и в) възможен положителен резултат, който може
да е настъпил в резултат на тези промени за съответните съдилища
или прокуратури.
В процес на обсъждане е прилагането на сравнима схема при
семинари или поредица от семинари на национално равнище.

Данни за
контакт с
институцията

German Judicial Academy (Германска съдебна академия)
Trier Conference Centre (Конферентен център — Трир) (Institute of
the Federal State of Rhineland-Palatinate) (Институт на федерална
провинция Рейнланд-Пфалц)
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Germany
Телефон: + 49 65 1 93 61 119
Факс: + 49 65 1 30 02 10
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Електронна поща: trier@deutsche-richterakademie.de
Уебсайт: http://www.deutsche-richterakademie.de
Wustrau Conference Centre (Конферентен център — Вустрау)
(Institute of the Federal State of Brandenburg) (Институт на
федерална провинция Бранденбург)
Am Schloss 1
D-16818 Wustrau, Germany
Телефон: + 49 33 92 5 8 97 333
Факс: + 49 33 92 5 8 97 202
Електронна поща: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Уебсайт: http://www.deutsche-richterakademie.de
Други
коментари

Описаната практика допълва други стандартни инструменти и
методи, които се използват понастоящем (и се отнася за нива 1 и 2
от модела на Къркпатрик за оценка на обучението. Горепосоченият
механизъм обикновено обхваща нива 3 и 4 от модела на
Къркпатрик. Това изглежда е приложено успешно в няколко
германски провинции и предстои да бъде разпространено на
национално равнище.
Това се счита за МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА. Тя предоставя
добри възможности за възпроизвеждане и се препоръчва
настоятелно, когато обучението се предоставя в няколко модула
през относително дълги интервали.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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