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Nazwa
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Planowanie kompleksowego i zorientowanego na potrzeby
rocznego programu nauczania

Najistotniejsze
cechy

Artykuł 2 umowy administracyjnej między federacją a 16 krajami
związkowymi z dnia 1 marca 1993 r. o Niemieckiej Akademii Sądowej
stanowi, że sędziom i prokuratorom w Niemczech należy zapewnić nie
tylko możliwość dalszego szkolenia w wybranych obszarach
specjalizacji, ale również „wiedzę o zachodzących zmianach
politycznych, społecznych, gospodarczych i naukowych i odpowiednie
doświadczenie”. W umowie określono stałe wartości procentowe w
odniesieniu do różnych obszarów szkolenia.
Zaledwie 45–50% kursów może przybrać formę konferencji
poświęconych wyłącznie zagadnieniom prawnym, około 25–30%
corocznych wydarzeń powinno opierać się na podejściu
interdyscyplinarnym (np. prawo i medycyna, prawo i internet, prawo i
etyka, prawo i religia itp.), natomiast pozostałe działania powinny
koncentrować się na doskonaleniu innych umiejętności miękkich.
Tego rodzaju praktyka jest uzasadniona tym, że osoby odpowiedzialne
za planowanie programów powinny nie tylko uwzględniać jak
największą liczbę zidentyfikowanych potrzeb, ale również powinny
stosować system pozwalający je utrzymać jako chronione kategorie
szkoleniowe.
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Inne uwagi

Obecnie w Europie powszechnie przyjmuje się, że odpowiednie
szkolenie sędziów i prokuratorów nie powinno opierać się wyłącznie na
rozwoju umiejętności twardych (problematyka prawna i ściśle sądowa),
ale powinno koncentrować się również na doskonaleniu umiejętności
miękkich (podejścia interdyscyplinarne, inne dziedziny wiedzy, etyka,
retoryka, komunikacja, szkolenia z kontaktów z mediami, szkolenie
pamięci, emisja głosu, mediacja, psychologia zeznań itp.). Opisana
powyżej NAJLEPSZA PRAKTYKA stanowi dobry przykład sposobu, w
jaki należy realizować takie podejście.

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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