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Hlavné črty:

V Nemecku sa organizujú podujatia interaktívnej mediálnej odbornej
prípravy, ktoré trvajú štyri až päť dní. Zvyčajne sú prítomní najmenej
dvaja školitelia z mediálnej oblasti (často novinári) a účastníci sa rozdelia
do „rotujúcich“ tematických pracovných skupín s maximálnym počtom
8 až 12 ľudí (čo znamená, že do konca kurzu sa každý účastník aktívne
venuje postupne všetkým témam).
Na silné stránky, ako aj na chyby alebo nedostatky, sa upozorňuje
pomocou videozáznamov a individuálnej spätnej väzby. Typické témy
interaktívnej pracovnej skupiny sú „Poskytovanie televíznych alebo
rozhlasových rozhovorov“, „Poskytovanie televíznych vyhlásení“,
„Predstavovanie nového predsedu súdu“, „Informovanie verejnosti pri
súčasnom zaručení práv na ochranu údajov“, „Ako zvládnuť agresívne
protistrany“ atď.

Kontaktné údaje Nemecká justičná akadémia
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Ďalšie
poznámky

Pre mediálnu odbornú prípravu nadobúda stále väčší význam koncepcia
učenia sa z vlastných skúseností (learning by doing) v porovnaní
s väčšinou ostatných sociálnych zručností (soft skills). Sudcovia
a prokurátori často nemajú práve najlepšie prirodzené komunikačné
schopnosti a v praxi sa, žiaľ, v tejto oblasti pomerne často vyskytujú
neobratné verejné vystúpenia. Sudcovia a prokurátori sa navyše často
zaoberajú veľmi citlivými a chúlostivými záležitosťami. Je potrebné
zosúladiť všetky formy ochrany údajov s legitímnymi informačnými
potrebami verejnosti. Na prax orientovaná a viacvrstvová mediálna
odborná príprava, ktorá sa zameriava na typické schémy a je obohatená
objektívnou spätnou väzbou, umožňuje účastníkom získať určitú rutinu
a pocit sebaistoty pred kamerou alebo na tlačovej konferencii.
Tento OSVEDČENÝ POSTUP, vypracovaný na riešenie určitých
problémov, je vysokoúčinný, ale vzhľadom na potrebné logistické
zabezpečenie pomerne nákladný. Použiť sa dá naraz iba pre malú
skupinu účastníkov a zameriava sa predovšetkým na sudcov
a prokurátorov, ktorí vykonávajú úlohu hovorcu súdu a prokuratúry.

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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