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Tava nimetus

Vaimse tervise tribunali kogu programmi hindamine

Peamised
tunnusjooned

Vaimse tervise tribunal Inglismaal (Walesil on oma vaimse tervise
tribunal) pakub oma kohtunikkonnale iga-aastast valikupõhist
koolitusprogrammi, mis hõlmab erinevaid asjakohaseid teemasid. Kõik
kohtunikkonna liikmed peavad igal aastal osalema kahepäevasel
koolitusel. Vaimse tervise tribunali koolitusprogrammi vaatab
korrapäraselt läbi riiklik koolituskomitee ja programmi sisu muudetakse
eesmärgiga võimaldada uute teemade käsitlemist. Igat koolitust tuleks
hinnata üksikasjalikult ja seda tehakse koolitusel osalevate kohtunike
täidetava veebipõhise küsimustiku abil. Seejärel analüüsib riiklik
koolituskomitee iga sessiooni kõigi kursuste hindamise tulemusi (ja
seda, mil määral on konkreetsete kursuste eesmärgid saavutatud).
Siiski leiti, et kuigi selline korrapärase ja üritusekeskse tagasiside
andmise protsess on oluline kvaliteedi tagamise element ja tähtis
vahend riiklikule koolituskomisjonile tagasiside andmisel, andis see liiga
vähe teavet selle kohta, kui hästi vastas kogu programm osalejate
vajadustele ning milliseid muudatusi – kui üldse – oleks vaja teha
olemasolevas programmis ja koolituse suhtes võetud lähenemisviisis
esinevate vajakajäämiste kõrvaldamiseks ja sisu parandamiseks.
Selle tulemusel viis vaimse tervise tribunal 2012. aastal läbi kogu oma
koolitusprogrammi
hindamise
(see
hõlmas
enam
kui
1000 kohtunikkonna liiget). Hindamise käigus kasutati veebipõhist
küsimustikku ja andmeanalüüsi, mille eesmärk oli a) läbi vaadata
kohtunikkonnale pakutavad koolitused ning b) parandada tulevikus
pakutavate koolituste sisu ja kvaliteeti. Kuigi iga üksikut koolitust juba
hinnati struktureeritud viisil, soovisid programmi juhid uurida olukorda
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põhjalikumalt ja saada laiemat ülevaadet selle kohta, kuidas ja millist
koolitust tribunalis pakutakse.
Mõned küsimused olid seotud praktiliste teemadega, teised käsitlesid
kohtunikkonna eelistatavat kursuseformaati (näiteks kas koolitusi tuleks
pakkuda kõigile vaimse tervise tribunali liikmetele või kas mõni kursus
peaks olema suunatud konkreetsele spetsialistide rühmale) ning osad
küsimused olid seotud selliste teemadega nagu kogu programmi stiil,
tempo, tase, tasakaalustatus ja tajutav kvaliteet.
Asutuse
kontaktandmed

Judicial College
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
UNITED KINGDOM
Tel: + 44 20 3334 0700
Faks: + 44 20 3334 5485
E-post: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Veebisait: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Märkused

Küsimustikule saadetud vastused sisaldasid palju kasulikku teavet ning
tulemuste põhjal kohandab tribunali koolitusmeeskond praegu kogu
programmi, et programmis osalejate seisukohti paremini arvesse võtta.
Sellepärast tuleb seda tava praegu veel pidada PALJUTÕOTAVAKS
TAVAKS.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors ”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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