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I Tyskland anordnas interaktiv medieutbildning som varar i 4–5 dagar.
Vanligtvis finns minst två medieutbildare (som ofta är journalister) på
plats, och deltagarna placeras i ”roterande” tematiska arbetsgrupper
om högst 8–12 personer (vilket innebär att alla aktivt kommer att ha
arbetat med varje ämne vid kursens slut).
Genom videoinspelning och individuell feedback uppmärksammas
starka sidor liksom fel och brister. Typiska ämnen som behandlas i en
interaktiv arbetsgrupp är tv- och radiointervjuer, mediauttalanden,
porträttering av en ny domstolschef, information till allmänheten och
säkerställande av uppgiftsskydd samt hantering av aggressiva
motparter osv.
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Begreppet praktiskt lärande håller på att bli viktigare när det gäller
medieutbildning än de flesta andra ”mjuka färdigheter”. Ofta är domare
och åklagare till naturen inte några goda kommunikatörer, och märkliga
offentliga uttalanden på detta område görs tyvärr mycket ofta.
Dessutom har domare och åklagare ofta hand om mycket känsliga och
svåra ärenden. Någon form av uppgiftsskydd måste förenas med
allmänhetens legitima informationsbehov. Praktiskt inriktad
medieutbildning i flera steg med fokus på typiska mönster och med
objektiv feedback gör det möjligt för deltagarna att få viss rutin och
känna sig säkrare framför kameran eller vid presskonferenser.
Denna GODA PRAXIS har införts för att åtgärda vissa problem och är
effektiv, men ganska dyr på grund av den logistik som krävs. Den kan
endast användas för en liten grupp av deltagare samtidigt och är särskilt
avsedd för domare som fungerar som talespersoner för domstolar och
åklagarmyndigheter.

Källa: Pilotprojektet för europeisk rättslig utbildning "Lot 1 – Study on best practices in training judges
and prosecutors", som genomförts av det europeiska nätverket för rättslig utbildning
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