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Тази методология за обучение се използва в Естония за обучение,
свързано с уменията за комуникация и за ръководене на съдебни
заседания.
Форматът на обучение включва три етапа: въвеждащ семинар,
сесия за индивидуална обратна информация и последващ семинар.
Броят на участниците е сравнително малък, обикновено пет.
Целевата група включва специалисти по комуникация и специалист
по процесуално право.
По време на въвеждащия семинар участниците обсъждат
ефективната комуникация и използваните от тях стратегии за
ръководене на съдебни заседания.
След това всеки участник се посещава от обучители, които
наблюдават и правят видеозапис на проведеното от участника
съдебно заседание, след което предоставят незабавно обратна
информация за неговото представяне.
Преди последващия семинар видеозаписите се представят на
останалите участници в групата за обучение, за да им се даде
възможност да извлекат поуки от най-добрите практики на своите
колеги съдии.
По време на последващия семинар участниците разглеждат и
обсъждат най-важните практики и формулират заключения и
препоръки за бъдещото си развитие.
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Този индивидуален подход за обучение представлява НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА, която сама по себе си е лесна за възпроизвеждане,
въпреки че схемата може да е в противоречие с националните
правни норми във връзка със заснемането на съдебни заседания на
живо и правата на участниците в съдебния процес.
Тази методология е приета в отговор на нуждата от индивидуално
обучение във връзка с ефективното ръководене на съдебни
заседания и с професионалните умения за комуникация, тъй като
може да се очаква съдиите и прокурорите да бъдат много
заинтересовани от това как техният стил на осъществяване на
професионалната им дейност се възприема от другите в съдебната
зала. Събирането на други форми за обратна информация по тези
въпроси със сигурност би било изключително неподходящо.
Такова обучение отговаря на нуждите на всеки от участващите
съдии, като прави възможно тясното взаимодействие между
обучители и магистрати. Освен това тази методология за обучение
предлага незаменима относителна дискретност, която е високо
ценена. Методологията не само позволява да бъдат взети предвид
индивидуалните различия и да се разглеждат индивидуални
проблеми, но също така предоставя много добра информация за
процеса на оценяване на нуждите от обучение.
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