Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика
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Наименование Симулации на трибунали и програми с ролеви игри
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В неотдавнашната си поредица от семинари за текущо обучение
Камарата по въпросите на имуществото в Англия и Уелс определи
редица области от правото и практиката, в които е необходимо
обучение. Беше взето решение съответните правни теми да бъдат
включени в симулирано разглеждане на заявление с
предварително определен сценарий.
Делегатите, работещи в групи от петима или шестима души, бяха
помолени да определят общи проблеми в обединените групи. След
това всяка от темите беше обсъдена като част от учебно
мероприятие чрез провеждане на заседание по предварително
определен сценарий, придружено от кратки официални
презентации и пленарно обсъждане. Освен разглеждането на
правни въпроси симулираното заседание цели демонстрирането на
проблеми по управлението на делото и провеждането на заседание
чрез използване на интерактивна ролева игра, която включва в
значителна степен спонтанна намеса. „Играчите“ бяха обучителите,
подпомагани от двама делегати, които бяха избрани да участват в
работата на симулирания трибунал.
Обучението беше под формата на двудневен семинар (общо 12,5
часа).
Освен че желаеше да избегне провеждането на официални лекции
за участниците в продължение на два дни, обучаващият екип
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желаеше да направи обучението възможно най-актуално и
целесъобразно. Възможността да се разгледат областите, свързани
с управление на дела, право и практика, в контекста на заседание
на трибунал и впоследствие получаване на инструкции и
информация повиши релевантността на резултатите от обучението.
То също така позволи на обучителите да използват редица учебни
методи, което направи семинара по-интересен и по-приятен за
делегатите.

Данни за
контакт с
институцията

Judicial College
Ministry of Justice , 102 Petty France
London SW1H 9LJ,
United Kingdom
Телефон: + 44 203 334 0700
Факс: + 44 203 334 5485
Ел. поща: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Уебсайт: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Други
коментари

Използването на симулации на съдебни процеси вече се налага
като практика за обучение в повечето национални институции за
обучение в рамките на ЕС. Горепосочената НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА се използва като пример за това как могат да бъдат
разгледани правни теми в рамките на този интерактивен контекст.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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