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A gyakorlat
címe

A képzések hosszú távú értékelése

Legfontosabb
elemei:

Németországban egyes német tartományok külön kérdőíveket
dolgoztak ki a hosszú távú tanulási siker – így például a képzés által a
résztvevők szakmai készségeire kifejtett pozitív hatások, illetve a
bírósági vagy ügyészségi tevékenységükre gyakorolt következmények –
értékelésére.
A moduláris képzési kurzusokra alkalmazott gyakorlat alapján a
második modul során a résztvevőknek konkrét kérdéseket tesznek fel a
néhány hónappal korábban tartott első modul során fejlesztett
kompetenciák hosszú távú hatásairól, a következőkre nézve: a) hosszú
távú tanulási siker, b) a résztvevők szakmai magatartásában
bekövetkezett változások, és c) az e változások eredményeként az
adott bíróságon vagy ügyészségen tapasztalt esetleges pozitív
változások.
Egy hasonló - nemzeti szintű szemináriumok vagy szemináriumsorozat
keretében megvalósuló - rendszer bevezetését jelenleg is mérlegelik.
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Egyéb
megjegyzések

A fent leírt gyakorlat a jelenleg használatos más szokásos eszközöket és
módszereket egészíti ki (és a Kirkpatrick képzési értékelő modell 1. és 2.
szintjére hivatkozik). A fent leírt mechanizmus általában véve lefedi a
Kirkpatrick 3. és 4. szintjét. Szemlátomást több német tartományban
sikeresen alkalmazták, és tervezik a nemzeti szintre való kiterjesztését
is.
ÍGÉRETES GYAKORLATNAK minősül. Könnyen átültethető, és
kifejezetten ajánlott olyan képzések esetében, amelyeket viszonylag
hosszabb időközönként, több modul keretében tartanak.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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