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Participativní hodnocení

Klíčové znaky:

Ve Francii hodnotí justiční čekatelé průběžně kvalitu počátečního
vzdělávání a přicházejí s návrhy, jak tento systém vzdělávání zlepšit.
Každý justiční čekatel je požádán, aby vyplnil podrobný dotazník o době
studia na Národní škole soudců (ENM). Na konci osmiměsíčního studia v
Bordeaux je tento dotazník k dispozici on-line na internetových
stránkách ENM.
V dotazníku mají justiční čekatelé sami posoudit své zlepšení a určit, zda
získali dovednosti, které si měli v rámci vzdělávání osvojit. Justiční
čekatelé vyplňují tento dotazník na dobrovolné bázi, nicméně je jim
vysvětleno, že dotazník je důležitý, aby mohla ENM zlepšit studijní
program/kurzy. Vzhledem k vysokému počtu otázek může zodpovězení
dotazníku trvat až 3 hodiny. Odpovědi jsou samozřejmě
anonymizovány. Minulý rok vyplnilo dotazník přibližně 75 % justičních
čekatelů.
ENM vytvořila mechanismus průběžného hodnocení vzdělávacího
programu. Každá třída justičních čekatelů je v rámci činností semináře
rozdělena na malé skupiny přibližně 20 osob. V každé malé skupině je
zvolen jeden zástupce. Zástupci se jednou měsíčně scházejí s ředitelem
odpovědným za vzdělávání, a to bez školitelů, aby vzdělávání posoudili
a projednali a aby přezkoumali možnosti jeho zlepšení v reálném čase.
Ředitel odpovědný za vzdělávání následně vypracuje zprávu, která je
rozeslána školitelům. S ohledem na připomínky zástupců je tak možné
obsah nebo formu vzdělávacích kurzů pozměnit.
Každý rok se tři nebo čtyři zástupci těchto skupin podílejí ve spolupráci s
ředitelem odpovědným za vzdělávání na dlouhodobém procesu
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hodnocení. Úkolem těchto zástupců je diskutovat a hledat nová řešení,
pokud jde o obsah vzdělávacích kurzů, organizaci studijního plánu a
pedagogiku, a poté předložit připomínky nebo návrhy k zlepšení studia
na ENM. Svou práci začínají přibližně tři měsíce po zahájení studia na
ENM. Na konci doby studia jejich práce nekončí, nýbrž v ní pokračují i
během desetiměsíční praxe u soudů, která následuje po období studia.
Mohou tudíž posoudit obsah studia a pedagogiku ENM, jakmile
nastoupí k soudům a musí používat co, co se během studia naučili.
Tito zástupci zůstávají v kontaktu s ředitelem vzdělávání a rovněž
s ostatními justičními čekateli ve třídě, kteří je mohou informovat o tom,
jak vzdělávání na ENM zlepšit.
Během praxe u soudů spolupracují tito zástupci rovněž se zástupci další
třídy, kteří v té době studují na ENM. To řediteli vzdělávání umožňuje
získat podrobnou zpětnou vazbu ohledně studia.
Tento nástroj hodnocení se ukázal jako velmi účinný. Justiční čekatelé
obvykle předkládají mnoho zajímavých nápadů, které jsou často
začleněny do studijního plánu. V minulém roce byla například do
studijního plánu zahrnuta období samostudia.
Kontaktní údaje École nationale de la magistrature (Národní škola soudců)
instituce
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
Francie
Tel. + 33 1 44 41 88 20
Fax + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Internetové stránky: http://www.enm-justice.fr

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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