Najlepsze praktyki w zakresie szkolenia sędziów i
prokuratorów
Kategoria praktyki: Ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie
szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych
Rodzaj praktyki: Obiecująca praktyka

Państwo: Niemcy
Kwiecień, 2014 r.

Nazwa
praktyki

Długoterminowa ocena działań szkoleniowych

Najistotniejsze
cechy

W Niemczech niektóre kraje związkowe opracowały specjalne
kwestionariusze w celu oceny długoterminowej skuteczności
nauczania – np. pozytywnego wpływu szkolenia na umiejętności
zawodowe uczestnika oraz w konsekwencji dla funkcjonowania
określonego sądu lub prokuratury.
W przedmiotowej praktyce, stosowanej w odniesieniu do kursów
szkoleniowych podzielonych na moduły, zakłada się, że w ramach
drugiego modułu uczestnicy odpowiadają na kilka bardzo
szczegółowych pytań dotyczących długotrwałego wpływu
wynikającego z kompetencji nabytych w ramach pierwszego
modułu, który odbył się kilka miesięcy wcześniej; pytania te
dotyczą: a) długoterminowej skuteczności nauczania, b) wszelkich
zaobserwowanych wśród uczestników zmian w sposobie
wywiązywania się z ich obowiązków zawodowych oraz c)
potencjalnego pozytywnego wpływu tych zmian na pracę
poszczególnych sądów lub prokuratur.
Obecnie rozważa się możliwość wdrożenia porównywalnego
systemu w odniesieniu do seminariów lub serii seminariów
prowadzonych na szczeblu krajowym.
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Strona internetowa: http://www.deutsche-richterakademie.de
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Inne uwagi

Przedmiotowa praktyka stanowi uzupełnienie innych znajdujących
się obecnie w użyciu standardowych narzędzi i metod (i odnosi się
do 1. i 2. stopnia oceny szkolenia wg modelu Kirkpatricka).
Powyższy mechanizm obejmuje zasadniczo 3. i 4. stopień wg
modelu Kirkpatricka. Wydaje się, że mechanizm ten został
pomyślnie wdrożony w szeregu niemieckich krajów związkowych, i
wkrótce zostanie on rozszerzony na cały kraj.
Mechanizm ten uznaje się za OBIECUJĄCĄ PRAKTYKĘ. Może
on zostać łatwo przeniesiony i jest zdecydowanie zalecany w
przypadku szkolenia realizowanego w kilku modułach w
stosunkowo długich odstępach czasu.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 –
Badanie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów”
realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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