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Názov postupu

Dlhodobé posudzovanie činností odbornej prípravy

Hlavné črty:

Niektoré spolkové krajiny v Nemecku vytvorili špeciálne dotazníky na
hodnotenie úspechu dlhodobého vzdelávania – napríklad pozitívneho
vplyvu odbornej prípravy na odborné zručnosti účastníka a jej dôsledky
na fungovanie súdu alebo prokuratúry, kde pôsobí.
Keď sa tento postup použije v prípade modulových kurzov odbornej
prípravy, v priebehu druhého modulu sa účastníkom položia určité veľmi
špecifické otázky o dlhodobom účinku schopností získaných počas
prvého modulu, ktorý sa uskutočnil niekoľko mesiacov predtým. Otázky
sa týkajú: a) úspechu dlhodobého vzdelávania, b) akýchkoľvek zmien
v odbornom správaní účastníkov a c) možného pozitívneho vplyvu
týchto zmien na príslušné súdy alebo prokuratúry.
O porovnateľnom systéme sa v súčasnosti uvažuje aj pre semináre alebo
série seminárov na celoštátnej úrovni.
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poznámky

Opísaný postup dopĺňa ostatné v súčasnosti používané štandardné
nástroje a metódy (a predstavuje 1. a 2. úroveň Kirkpatrickovho modelu
hodnotenia odbornej prípravy). Uvedený mechanizmus vo všeobecnosti
zahŕňa aj 3. a 4. úroveň Kirkpatrickovho modelu hodnotenia odbornej
prípravy. Zdá sa, že bol úspešne zavedený vo viacerých nemeckých
spolkových krajinách, a má sa rozšíriť na celoštátnu úroveň.
Považuje sa za SĽUBNÝ POSTUP. Má dobrú prenosnosť a jednoznačne
sa odporúča vždy, keď odborná príprava prebieha vo viacerých
moduloch v pomerne dlhých intervaloch.

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