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Peamised
tunnusjooned

Saksamaal on mõned liidumaad välja töötanud spetsiaalsed
küsimustikud eesmärgiga hinnata koolituste pikaajalist kasulikkust –
näiteks koolituste positiivset mõju osalejate kutsealastele oskustele
ning koolituste mõju osalejate töökohajärgsete kohtute või
prokuratuuride toimimisele.
Seda tava kohaldatakse moodulõppena pakutavate koolituste puhul
ning selle tava puhul on ette nähtud, et teise mooduli jooksul esitatakse
osalejatele mõned väga konkreetsed küsimused, mis käsitlevad mõni
kuu varem läbi viidud esimese mooduliga hõlmatud pädevustele
avaldunud pikaajalist mõju ning konkreetsemalt a) õppe pikaajalist
kasulikkust, b) osalejate kutsealases käitumises toimunud mis tahes
muutusi ning c) võimalikku positiivset mõju, mis on nende muutustega
kaasnenud vastavate kohtute või prokuratuuride jaoks.
Praegu kaalutakse ka samalaadse kava rakendamist riiklikul tasandil läbi
viidavate seminaride või seminaride seeriate puhul.
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German Judicial Academy
Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
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54295 Trier, GERMANY
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E-post: trier@deutsche-richterakademie.de
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Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
Am Schloss 1
D-16818 Wustrau, GERMANY
Tel: + 49 339 2589 7333
Faks: + 49 339 2589 7202
E-post: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Veebisait: http://www.deutsche-richterakademie.de
Märkused

Kirjeldatud tava täiendab teisi praegu kasutusel olevaid üldiseid
standardseid vahendeid ja meetodeid (ning vastab Kirkpatricku
koolituse hindamise mudeli 1. ja 2. tasemele). Eespool kirjeldatud
mehhanism vastab üldiselt Kirkpatricku mudeli 3. ja 4. tasemele.
Tundub, et see tava on edukalt rakendatud mitmel Saksamaa liidumaal
ning see tava kavatsetakse kasutusele võtta kogu riigis.
Seda tava käsitatakse PALJUTÕOTAVA TAVANA. Tava on hõlbus üle
võtta ning selle kasutamine on väga soovitatav, kui koolitust pakutakse
mitme moodulina suhteliselt pikkade intervallidega.

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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