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Nazwa
praktyki

Szkolenie koronerów

Najistotniejsze
cechy

Po przeniesieniu odpowiedzialności za szkolenie koronerów w Anglii i
Walii z Ministerstwa Sprawiedliwości na Kolegium Kształcenia Sędziów
(Judicial College) w 2012 r., Kolegium Kształcenia Sędziów
przeprowadziło
kompleksową,
funkcjonalną
ocenę
potrzeb
szkoleniowych w celu zapewnienia wsparcia nowo utworzonym
organom kierowniczym i szkoleniowym. Proces ten zbiegł się z
mianowaniem nowego naczelnego koronera oraz z utworzeniem
nowego Komitetu ds. Szkolenia Koronerów (Coroner Training
Committee), którego członkowie mieli być również zaangażowani w
wybór osób prowadzących szkolenia i realizację szkoleń.
Opracowano kwestionariusz internetowy i zaproszono 1 300 koronerów
i funkcjonariuszy biura koronera do przedstawienia opinii na temat
potrzeb szkoleniowych.
Zadanie przygotowania kwestionariusza powierzono osobom biorącym
udział we wcześniejszych szkoleniach dla koronerów. Wykaz
umiejętności i obowiązków koronerów opracowano na podstawie ofert
pracy dla koronerów z całego kraju. Członkowie grupy docelowej mieli
trzy tygodnie na wypełnienie kwestionariusza. Poproszono ich również
o wyrażenie gotowości do wzięcia udziału w wywiadach telefonicznych.
Na podstawie zgromadzonych danych przygotowano sprawozdanie
końcowe poświęcone potrzebom szkoleniowym koronerów, które
zostało przekazane naczelnemu koronerowi i Komitetowi ds. Szkoleń i
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posłużyło jako podstawa przy opracowywaniu planów szkoleniowych.
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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

Mimo że każda instytucja organizująca szkolenia dla kadr wymiaru
sprawiedliwości w UE wdrożyła swój własny system oceny potrzeb
szkoleniowych, podczas przeprowadzania przedmiotowego badania
zidentyfikowano kilka szczególnie interesujących koncepcji.
Opisana powyżej praktyka mogłaby jednak zostać uznana za
NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ, ilekroć wymagane podejście oznacza dla
instytucji szkoleniowej konieczność podejmowania szybkich i
skutecznych działań w odpowiedzi na niedawno przyznane
kompetencje w nowym obszarze szkoleniowym.

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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