Najlepsze praktyki w zakresie szkolenia sędziów i
prokuratorów
Kategoria praktyki: Innowacyjna metoda szkoleniowa
Rodzaj praktyki: Najlepsza praktyka

Państwo: Estonia
Kwiecień, 2014 r.

Nazwa
praktyki

Samoocena dotycząca umiejętności komunikacyjnych

Najistotniejsze
cechy

Omawiana metoda szkoleniowa jest wykorzystywana w Estonii przy
organizowaniu
szkoleń
służących
rozwijaniu
umiejętności
komunikacyjnych i umiejętności zarządzania przebiegiem rozprawy.
Szkolenie składa się z trzech etapów: seminarium wprowadzającego,
sesji indywidualnego przekazywania informacji zwrotnych oraz
seminarium kontynuacyjnego.
Liczba uczestników szkolenia jest stosunkowo niska – zazwyczaj bierze
w nim udział pięć osób. W skład grupy osób prowadzących szkolenia
wchodzą specjalista ds. komunikacji i specjalista z zakresu prawa
procesowego.
Podczas seminarium wprowadzającego uczestnicy omawiają skuteczne
metody komunikacji i stosowane przez nich strategie zarządzania
przebiegiem rozprawy.
Następnie osoby prowadzące szkolenia towarzyszą każdemu
uczestnikowi podczas pracy w sądzie, obserwują przebieg prowadzonej
przez niego rozprawy i nagrywają ją, po czym przekazują niezwłocznie
informacje zwrotne na temat sposobu jej przeprowadzenia.
Przed seminarium kontynuacyjnym nagrania wideo są udostępniane
pozostałym członkom grupy szkoleniowej, aby umożliwić im
wyciągnięcie wniosków z najlepszych praktyk stosowanych przez innych
sędziów.
Podczas seminarium kontynuacyjnego uczestnicy dokonują przeglądu i
analizy najistotniejszych praktyk, po czym formułują wnioski i zalecenia
dotyczące swojego dalszego rozwoju zawodowego.
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Inne uwagi

Opisane zindywidualizowane podejście szkoleniowe obejmuje
NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ, którą samą w sobie łatwo przenieść na inny
grunt, chociaż może ona kolidować z krajowymi przepisami
dotyczącymi nagrywania przebiegu rozpraw sądowych na żywo i praw
uczestników postępowania.
Omawianą metodykę przyjęto jako odpowiedź na zapotrzebowanie na
zindywidualizowane szkolenie w zakresie skutecznego zarządzania
przebiegiem rozpraw i rozwoju profesjonalnych umiejętności
komunikacyjnych, ponieważ oczekuje się, że sędziowie i prokuratorzy
będą żywo zainteresowani sprawdzeniem, w jaki sposób inne osoby
znajdujące się na sali sądowej postrzegają ich styl prowadzenia
rozprawy. Gromadzenie innego rodzaju informacji zwrotnych na ten
temat należałoby z całą pewnością uznać za wysoce nieodpowiednie.
Taki format szkolenia wychodzi naprzeciw potrzebom każdego
sędziego biorącego w nim udział, zapewniając możliwość nawiązania
ścisłej współpracy między osobami prowadzącymi szkolenia a sędziami.
Ponadto opisana metoda szkoleniowa gwarantuje stosunkowo wysoki
poziom dyskrecji, co ma istotne znaczenie dla korzystających z niej
osób. Umożliwia ona nie tylko uwzględnienie indywidualnych różnic i
rozwiązanie indywidualnych problemów, ale również dostarcza
wartościowych informacji wykorzystywanych w procesie oceny potrzeb
szkoleniowych.
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