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
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Titlul practicii

Evaluarea pe termen lung a activităților de formare

Caracteristici
principale:

În Germania, unele dintre statele federale au elaborat chestionare
specifice pentru evaluarea succesului învățării pe termen lung – de
exemplu, rezultatele pozitive ale formării asupra competențelor
profesionale ale participantului și consecințele acesteia asupra
funcționării instanțelor judecătorești sau parchetelor în cadrul cărora își
desfășoară activitatea.
Aplicată cursurilor de formare modulare, această practică anticipează
faptul că, în cadrul celui de al doilea modul, participanților li se
adresează o serie de întrebări foarte specifice despre efectul pe termen
lung al competențelor dezvoltate în cursul primului modul, desfășurat
cu câteva luni în urmă, referitoare la: a) succesul învățării pe termen
lung, b) orice modificări ale comportamentului profesional al
participanților și c) un posibil rezultat pozitiv pe care modificările l-ar fi
avut pentru respectivele instanțe sau parchete.
În prezent se are în vedere punerea în aplicare a unui sistem comparabil
în cadrul seminarelor sau al unei serii de seminare la nivel național.

Detaliile
contact
instituției

de German Judicial Academy
ale Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Germany
Telefon: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Site internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
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Evaluarea pe termen lung a activităților de formare

Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
Am Schloss 1
D-16818 Wustrau, Germany
Telefon: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
Email: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Site internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Alte observații

Practica descrisă vine în completarea altor instrumente și metode
standard utilizate în prezent (care se referă la nivelurile 1 și 2 din
modelul Kirkpatrick de evaluare a formării). Mecanismul de mai sus
vizează în general nivelurile 3 și 4 din modelul Kirkpatrick. Acesta pare
să fi fost pus în aplicare cu succes în mai multe state federale germane și
este pe punctul de a fi extins la nivelul întregii țări.
Aceasta este considerată a fi o PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE. Practica
are o bună transferabilitate și este ferm recomandată atunci când
formarea este asigurată în cadrul mai multor module desfășurate la
intervale relativ lungi.

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)

2

