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"Vis, hvad du har lært"

Hovedindhold:

I Nederlandene skulle deltagerne i et toårigt udvidet ledelsesprogram
fremlægge en afsluttende præsentation ved programmets slutning.
I denne præsentation skulle de "belyse og dokumentere" det, de havde
lært i løbet af kurset, så de kunne overveje og foretage en
selvevaluering af, om de havde nået de forventede læringsmål.
Endvidere blev de inspireret til ikke blot at komme med en tør, faktuel
præsentation af, hvad de havde lavet i løbet af uddannelsen, og det
betød, at denne sidste opgave i stedet blev til en slags politisk seminar
om ledelse for domstolenes øverste råd.
Desuden var det deltagerne selv, der overrakte hinanden
kursusbeviserne, ledsaget af en kort tale om den anden kollegas
resultater og fremskridt.
Denne metode gør det muligt at vurdere og dokumentere, om
deltagerne har fået mere viden og flere kompetencer.
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Andre
bemærkninger

Den beskrevne metode svarer til niveau 2 i Kirkpatricks
evalueringsmodel. Da der er tale om et nyere evalueringssystem, som
kun har været anvendt én gang i forbindelse med en bestemt
uddannelsesaktivitet, bør den vurderes som en LOVENDE PRAKSIS.
Men idéen kan være en kilde til inspiration til evaluering af den
undervisning, der tilbydes dommere og anklagere, som arbejder ved de
højere domstole.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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