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Κύρια
Στη Γερμανία, ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια έχουν καταρτίσει ειδικά
χαρακτηριστικά: ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας
της μάθησης – π.χ. των θετικών αποτελεσμάτων της κατάρτισης στις
επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων και των συνεπειών
της στη λειτουργία της δικαστικής ή εισαγγελικής υπηρεσίας τους.
Η πρακτική αυτή, η οποία εφαρμόστηκε σε κύκλους κατάρτισης βάσει
θεματικών ενοτήτων, προβλέπει, στο πλαίσιο της δεύτερης θεματικής
ενότητας, την υποβολή ορισμένων πολύ συγκεκριμένων ερωτημάτων
στους συμμετέχοντες όσον αφορά τη μακροχρόνια διάρκεια των
αποτελεσμάτων σε σχέση με τις ικανότητες που ανέπτυξαν κατά την
πρώτη θεματική ενότητα, η οποία διεξήχθη μερικούς μήνες νωρίτερα,
σχετικά με: α) τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της μάθησης, β) τυχόν
αλλαγές στην επαγγελματική συμπεριφορά των συμμετεχόντων και
γ) το ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα των εν λόγω αλλαγών για τις
αντίστοιχες δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες.
Εξετάζεται επί του παρόντος το ενδεχόμενο εφαρμογής παρόμοιου
συστήματος σε σεμινάρια ή σειρά σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο.
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Η περιγραφείσα πρακτική συμπληρώνει άλλα τυποποιημένα εργαλεία
και μεθόδους που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος (και αφορά το
1ο και το 2ο επίπεδο του μοντέλου Kirkpatrick για την αξιολόγηση της
κατάρτισης). Ο ως άνω μηχανισμός καλύπτει γενικά το 3ο και το 4ο
επίπεδο του μοντέλου Kirkpatrick. Φαίνεται να έχει εφαρμοστεί με
επιτυχία σε αρκετά γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια και πρόκειται να
επεκταθεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο.
Χαρακτηρίζεται ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Εμφανίζει καλή
δυνατότητα μεταφοράς και συνιστάται ιδιαίτερα όταν η κατάρτιση
παρέχεται σε περισσότερες θεματικές ενότητες ανά σχετικά μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
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