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Önreflexió a kommunikációs készségek terén

Legfontosabb
elemei:

Ezt a képzési gyakorlatot Észtországban kommunikációs
tárgyalásvezetési készségek fejlesztésére alkalmazzák.

és

A képzési formátum három szakaszból áll: egy bevezető szeminárium,
egy személyes visszajelzési rész és egy záró szeminárium.
A résztvevők száma meglehetősen alacsony, általában öt személyt
jelent. Az oktatói csoport egy kommunikációs szakemberből és egy
eljárásjogi szakemberből áll.
A bevezető szeminárium során a résztvevők a hatékony kommunikációt
és az általuk használt tárgyalásvezetési stratégiákat beszélik át.
Ezt követően az oktatók felkeresnek minden résztvevőt, és megfigyelik,
valamint videóra veszik a résztvevő által levezetett bírósági tárgyalást,
és azonnali visszajelzést adnak számára a teljesítményéről.
A záró szeminárium előtt a videófelvételeket a képzési csoport többi
tagja számára is elérhetővé teszik, hogy lehetőséget biztosítsanak a
bírókollégák bevált gyakorlatainak elsajátítására.
A záró szeminárium során a résztvevők megtekintik és megvitatják a
legjelentősebb gyakorlatokat, és saját további fejlődésükhöz
következtetéseket és ajánlásokat fogalmaznak meg.
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Egyéb
megjegyzések

Ez az egyéniesített képzési megközelítés BEVÁLT GYAKORLATNAK
minősül, ami önmagában könnyen átültethető, bár a rendszer a bírósági
tárgyalásokról készített filmfelvételekre és az eljárás résztvevőinek
jogaira vonatkozó egyes nemzeti szabályokkal összeütközésbe
kerülhet.
A módszert a hatékony tárgyalásvezetési és szakmai kommunikációs
készségekre vonatkozó egyéni képzés iránti igényre adott válaszként
dolgozták ki, mivel a bírákat és ügyészeket fokozottan érdekelheti,
hogy a hivatalos eljárásuk stílusa milyen benyomást vált ki a
tárgyalóteremben. Az ilyen kérdésekre adott másfajta visszajelzések
összegyűjtése minden bizonnyal nem lenne megfelelő.
Az ilyen típusú képzés minden résztvevő bíró igényeihez igazodik,
továbbá lehetővé teszi az oktatók és az igazságügyi tisztviselők közötti
szoros együttműködést. Ezen túlmenően ez a képzési módszer
elengedhetetlenül fontos és értékes viszonylagos diszkréciót biztosít.
Nem pusztán az egyéni különbségek figyelembevételét és az egyéni
problémák kezelését teszi lehetővé, de nagymennyiségű, megfelelő
információt biztosít a képzési igények felmérési eljárásához is.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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