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Peamised
tunnusjooned

Seda koolitusmeetodit kasutatakse Eestis suhtlusoskuse ja istungite
läbiviimise oskuse parandamiseks.
Koolitus koosneb kolmest etapist: sissejuhatav seminar, koolitajaga
silmast silma toimuv tagasiside andmise sessioon ja jätkuseminar.
Osalejate arv on üsna väike – tavaliselt on neid viis. Koolitajate rühma
kuuluvad kommunikatsioonispetsialist ja menetluseõiguse spetsialist.
Sissejuhataval seminaril arutlevad osalejad selle üle, milline on tõhus
teabevahetus ja milliseid istungite läbiviimise strateegiaid nad
kasutavad.
Seejärel külastavad koolitajad iga osalejat, jälgides osaleja poolt
läbiviidavat kohtuistungit ja salvestades selle videole, ning annavad
kohest tagasisidet osaleja tegevuse kohta.
Enne jätkuseminari tehakse videosalvestised kättesaadavaks ka teistele
koolitusrühma liikmetele eesmärgiga anda neile võimalus õppida oma
kaaskohtunikest osalejate parimatest tavadest.
Jätkuseminaril tutvuvad osalejad kõige olulisemate tavadega ja
arutlevad nende üle ning sõnastavad järeldused ja soovitused enda
edasiseks arenguks.
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Märkused

Selline individualiseeritud lähenemisviis koolitusele kujutab endast
PARIMAT TAVA, mida on iseenesest lihtne üle võtta, kuigi selle skeemi
puhul võivad tekkida vastuolud riiklike õigusnormidega, mis käsitlevad
tegelike kohtuistungite filmimist ja menetlusosaliste õigusi.
See metoodika võeti kasutusele tulenevalt vajadusest sellise
individualiseeritud koolituse järele, kus käsitletakse istungi tõhusat
juhtimist ja kutsealaseid suhtlusoskusi, sest võib arvata, et kohtunikud
ja prokurörid on väga huvitatud sellest, millisena nähakse nende
ametialast tegevust kohtusaalist vaadatuna. Neis küsimustes muul viisil
tagasiside saamine ei oleks kindlasti sobilik.
Selline koolitus on asjakohane iga osaleva kohtuniku koolitusvajaduste
rahuldamiseks, võimaldades tihedat suhtlust koolitajate ja kohtunike
vahel. Lisaks pakub see koolitusmeetod hädavajalikku suhtelist ja
kõrgelt hinnatud diskreetsust. Lisaks sellele, et kirjeldatud koolituse
käigus on võimalik arvesse võtta individuaalseid erinevusi ja käsitleda
individuaalseid probleeme, aitab see koolitus saada ka palju teavet
koolitusvajaduste väljaselgitamiseks.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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