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Vurdering af undervisningsaktiviteter på lang sigt

Hovedindhold:

I Tyskland har nogle delstater udarbejdet særlige spørgeskemaer til at
vurdere undervisningens langsigtede succes – f. eks. undervisningens
positive resultater for deltagerens faglige kvalifikationer, og hvordan
den har indvirket på rettens eller anklagemyndighedens arbejde.
Anvendt på modulkurser betyder denne praksis, at deltagerne i løbet af
det andet modul bliver stillet nogle meget specifikke spørgsmål om den
langsigtede virkning af de kompetencer, de har udviklet i løbet af det
første modul, som blev afholdt nogle måneder før, vedrørende: a)
langsigtet læringssucces, b) eventuelle ændringer i deltagernes faglige
adfærd og c) eventuelt positivt resultat af disse ændringer for de
respektive retter eller anklagemyndigheder.
En tilsvarende ordning er i øjeblikket under overvejelse til seminarer
eller en række seminarer på nationalt plan.
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Andre
bemærkninger

Den beskrevne praksis supplerer andre eksisterende standardværktøjer
og -metoder (og svarer til niveau 1 og 2 i Kirkpatricks
undervisningsevalueringsmodel). Ovenstående ordning svarer generelt
til Kirkpatrick niveau 3 og 4. Den ser ud til at være gennemført med held
i flere tyske delstater og udvides nu til nationalt plan.
Den anses for at være LOVENDE PRAKSIS. Den er let at overføre og
anbefales på det kraftigste, når undervisningen afvikles i flere moduler
med relativt lange intervaller.

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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