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Symulacje rozpraw sądowych i programy odgrywania ról

Najistotniejsze
cechy

W trakcie przeprowadzonego niedawno cyklu seminariów w ramach
doskonalenia zawodowego Izba ds. Nieruchomości (Property Chamber)
w Anglii i Walii zidentyfikowała szereg obszarów orzecznictwa i
praktyki sądowej, w których wymagane jest przeprowadzenie szkoleń.
Podjęto decyzję o włączeniu odpowiednich zagadnień prawnych do
skryptu zainscenizowanej rozprawy sądowej.
Delegaci pracujący w pięcio- lub sześcioosobowych grupach zostali
poproszeni o zidentyfikowanie powszechnie występujących problemów
w poszczególnych grupach. Każde z zagadnień zostało następnie
poruszone na szkoleniu jako element zainscenizowanej rozprawy, której
towarzyszyły krótkie prezentacje formalne i dyskusja plenarna.
Symulowaną rozprawę zaprojektowano w taki sposób, aby poza
zagadnieniami prawnymi poruszyć również kwestie zarządzania
sprawami i prowadzenia rozprawy. Wykorzystano w tym celu
interaktywne ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról, które w dużym
stopniu wymagało spontanicznych reakcji. W rolę „aktorów” wcieliły się
osoby prowadzące szkolenia, którym towarzyszyli dwaj delegaci
wyznaczeni do pełnienia roli sądu w symulacji.
Szkolenie miało formę dwudniowego seminarium (trwającego łącznie
12,5 godziny).
Chcąc uniknąć sytuacji, w której uczestnicy szkolenia byliby zmuszeni
do uczestniczenia w dwudniowej sesji formalnych wykładów, zespół
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prowadzący szkolenie dołożył również starań, aby szkolenie było jak
najbardziej aktualne i istotne z punktu widzenia uczestników.
Możliwość spojrzenia na problematykę zarządzania sprawami, prawa i
praktyki w kontekście rozprawy sądowej, jak również późniejszego
otrzymania wytycznych i informacji przyczyniła się do poprawy efektów
uczenia się. Ponadto osoby prowadzące szkolenia mogły korzystać z
różnego rodzaju metod szkoleniowych, dzięki czemu seminarium było
ciekawsze i atrakcyjniejsze dla delegatów.
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Dane
kontaktowe
instytucji

Judicial College
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Zjednoczone Królestwo
Nr tel.: +44 203 334 0700
Faks: +44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Strona internetowa: http://www.judiciary.gov.uk/trainingsupport/judicial-college

Inne uwagi

Przeprowadzanie symulacji rozpraw sądowych jest praktyką
szkoleniową stosowaną już w znacznej większości krajowych instytucji
szkoleniowych w UE. Opisana powyżej NAJLEPSZA PRAKTYKA jest
przykładem sposobu na to, aby uwzględnić zagadnienia prawne w takim
interaktywnym kontekście.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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