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Skutočná prípadová štúdia riešená v reálnom čase s použitím
videokonferencie

Hlavné črty:

Túto metódu živej výučby uplatňovanú v Španielsku možno považovať
za hybridný systém, ktorý ťaží z využitia hosťujúceho učiteľa alebo
školiteľa (v tomto prípade sudcu na súde) počas diskusie o prípadovej
štúdii, ktorú vedie učiteľ alebo školiteľ v stredisku odbornej prípravy.
Osobitosť tohto postupu súvisí s tým, že prípadová štúdia je vlastne
skutočná vec, ktorá sa rieši v reálnom čase na miestnom súde.
Začínajúci sudcovia v stredisku odbornej prípravy majú prístup
k súdnemu pojednávaniu prostredníctvom videokonferencie medzi
školou a súdom. Značná časť prípravy prebieha pred pojednávaním.
Na konci súdneho pojednávania sa uskutoční všeobecná diskusia medzi
začínajúcimi sudcami, „hosťujúcim učiteľom“ a školiteľom zo školy,
znova prostredníctvom videokonferencie a s dôrazom na hmotnoprávne
a procesné otázky, ktoré sa objavili v priebehu pojednávania.
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Ďalšie
poznámky

Hoci sa tento postup využíva iba v počiatočnej fáze odbornej prípravy
a je zameraný len na malú skupinu, možno ho považovať za NAJLEPŠÍ
POSTUP. Vyžaduje si starostlivé plánovanie a prípravu nielen pri výbere
pojednávania, ale aj v súvislosti s kľúčovými otázkami, o ktorých sa bude
následne diskutovať, a to s ohľadom na stanovené pedagogické ciele.
Inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu môžu vyskúšať túto metodiku
odbornej prípravy, ak majú k dispozícii potrebné technické prostriedky
a ak procesné pravidlá súdu umožňujú živý prenos zo súdneho
pojednávania.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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