Cele mai bune practici în materie de formare a judecătorilor și
procurorilor
Categoria practicii: Evaluarea performanței participanților în cadrul formării și efectul
activităților de formare
Tipul practicii: practică promițătoare

Țara: Țările de Jos
aprilie 2014

Titlul practicii

„Arată ce ai învățat”

Caracteristici
principale:

În Țările de Jos, participanții la un program de formare în
domeniul conducerii la nivel înalt cu durata de doi ani au fost
invitați să realizeze o prezentare finală la sfârșitul programului de
formare.
Acestora li s-a cerut ca în cadrul prezentării „să ilustreze și să
demonstreze” ce au învățat în timpul cursului, ceea ce le-a permis să
reflecteze și să efectueze o autoevaluare cu privire la atingerea
obiectivelor de învățare. De asemenea, aceasta i-a determinat să nu se
rezume la o simplă prezentare factuală a ceea ce au făcut în timpul
programului de formare, transformând astfel prezentarea – ca sarcină
finală – într-un fel de seminar de politică pentru Consiliul Judiciar
referitor la aspecte privind conducerea.
În plus, înmânarea certificatelor de absolvire s-a efectuat chiar de către
participanți, fiind însoțită de un scurt discurs despre performanța și
evoluția altui coleg.
Această metodă a făcut posibilă evaluarea și demonstrarea acumulării
de noi cunoștințe și competențe de către participanți.

Detaliile
contact
instituției

de Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
ale Adresa poștală: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adresa de vizitare: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
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„Arată ce ai învățat”

Telefon: 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Site internet: http://www.ssr.nl
Alte observații

Prin metoda descrisă se realizează nivelul 2 din modelul Kirkpatrick de
evaluare a formării. Întrucât este vorba despre un sistem de evaluare
relativ recent, care fost aplicat o singură dată, într-o anumită
activitate de formare, acesta ar trebui clasificat ca „PRACTICĂ
PROMIȚĂTOARE”.
Cu toate acestea, ideea poate constitui o sursă de inspirație pentru
evaluarea formării oferite judecătorilor și procurorilor care activează în
cadrul instanțelor superioare.

Sursă: Proiectul-pilot - Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
în materie de formare a judecătorilor și procurorilor”, desfășurat de Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară (EJTN)
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