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
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Наименование „Покажете какво сте научили“
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Нидерландия от участниците в двугодишната програма за
ръководство на високо равнище се изискваше да представят
заключителна презентация в края на програмата за обучение.
В тази презентация от тях се изискваше да „покажат и докажат“
какво са научили по време на курса, с което им бе предоставена
възможност за размисъл и самооценка във връзка с това дали са
постигнали свързаните с обучението цели. Освен това тя ги
мотивира да излязат извън границите на сухата и фактическа
презентация на това какво са постигнали по време на обучението и
да превърнат презентацията — като заключителна задача — във
вид политически семинар за Съдебния съвет относно проблеми,
свързани с ръководството.
Освен това раздаването на сертификатите за постижения бе
извършено от самите участници, като то бе съпътствано от кратки
изказвания относно резултатите и напредъка на другите колеги.
Този метод даде възможност да се оценят и демонстрират
повишените знания и умения на участниците.
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Описаният метод съответства на ниво 2 от модела на Къркпатрик за
оценка на обучението. Тъй като това е наскоро въведена система за
оценка и е била прилагана само веднъж в рамките на конкретна
дейност за обучение, тя следва да се категоризира като
МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА.
Идеята обаче може да счита за източник на вдъхновение за оценка
на обучението, предоставено на съдии и прокурори, работещи в повисши съдебни инстанции.

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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