Osvědčené postupy ve vzdělávání soudců a státních zástupců
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Název postupu

Dlouhodobé hodnocení vzdělávacích činností

Klíčové znaky:

V Německu vypracovaly některé spolkové země zvláštní dotazníky
k posouzení dlouhodobé úspěšnosti vzdělávání – například pozitivní
výsledky vzdělávání s ohledem na profesní dovednosti účastníků
a důsledky pro fungování jejich soudu nebo státního zastupitelství.
Tento postup, který se uplatňuje na modulové vzdělávací kurzy,
předpokládá, že během druhého modulu jsou účastníkům položeny
některé velmi konkrétní dotazy ohledně dlouhodobého dopadu
dovedností, které si osvojili během prvního modulu, jenž se uskutečnil
o několik měsíců dříve, a to ohledně: a) dlouhodobé úspěšnosti
vzdělávání, b) změn v profesním chování účastníků a c) možného
pozitivního důsledku těchto změn pro příslušné soudy nebo státní
zastupitelství.
V současnosti se zvažuje zavedení srovnatelného systému na seminářích
nebo řadě seminářů na celostátní úrovni.
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Konferenční centrum Wustrau (Institut spolkové země Braniborsko
(Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg))
Am Schloss 1
D-16818 Wustrau, Německo
Tel. č.: + 49 33 92 5 8 97 333
Č. faxu: + 49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Internetové stránky: http://www.deutsche-richterakademie.de
Další poznámky

Popsaný postup doplňuje jiné standardní nástroje a metody, které se
v současnosti používají (a odkazuje na první a druhou úroveň
Kirkpatrickova modelu hodnocení vzdělávání). Výše uvedený
mechanismus zahrnuje obecně třetí a čtvrtou úroveň Kirkpatrickova
modelu. Zdá se, že v řadě spolkových zemí byl úspěšně zaveden a má
být plně rozšířen na celostátní úroveň.
Pokládá se za SLIBNÝ POSTUP. Je dobře přenositelný a vysoce se
doporučuje v případě, je-li vzdělávání zajišťováno v rámci několika
modulů v relativně velkých odstupech.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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