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«Δείξε τι έμαθες»

Κύρια
Στις Κάτω Χώρες, οι συμμετέχοντες σε διετές πρόγραμμα ηγεσίας
χαρακτηριστικά: υψηλού επιπέδου έπρεπε να ετοιμάσουν μια τελική παρουσίαση στο
τέλος του προγράμματος κατάρτισης.
Στην εν λόγω παρουσίαση, έπρεπε να «καταδείξουν και να
αποδείξουν» τι έμαθαν κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων,
διαδικασία που τους επέτρεψε να προβούν σε απολογισμό και
αυτοαξιολόγηση όσον αφορά την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Επιπλέον, η διαδικασία αυτή τους ενέπνευσε να υπερβούν την τυπική
και στερεότυπη παρουσίαση των όσων έκαναν κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης, μετατρέποντας με τον τρόπο αυτόν την παρουσίαση –ως
τελική εργασία– σε ένα είδος σεμιναρίου πολιτικής για το Δικαστικό
Συμβούλιο σε σχέση με θέματα ηγεσίας.
Τέλος, η απονομή των πιστοποιητικών ολοκλήρωσης της κατάρτισης
έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και συνοδευόταν από
σύντομη ομιλία σχετικά με τις επιδόσεις και την πρόοδο άλλου
συναδέλφου.
Με τη μέθοδο αυτή αξιολογήθηκαν και αποδείχθηκαν οι πρόσθετες
γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι συμμετέχοντες.
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Η περιγραφείσα μέθοδος αντιστοιχεί στο 2ο επίπεδο του μοντέλου
Kirkpatrick για την αξιολόγηση της κατάρτισης. Καθώς πρόκειται για
ένα αρκετά πρόσφατο σύστημα αξιολόγησης το οποίο έχει
εφαρμοστεί μόνο μία φορά, σε συγκεκριμένη δραστηριότητα
κατάρτισης, πρέπει να χαρακτηριστεί ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Ωστόσο, η ιδέα αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την
αξιολόγηση της κατάρτισης που παρέχεται σε δικαστές και
εισαγγελείς που εργάζονται σε δικαστήρια υψηλότερων βαθμίδων.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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