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Legfontosabb
elemei:

Ez a képzési módszer a bírósági indokolások megfogalmazására
irányuló képzési igényre reagál a résztvevők számára nyújtott egyéni
visszajelzés segítségével, melynek célja a készség tényleges
elsajátításának megkönnyítése.
Észtországban ez a folyamatos képzésre alkalmazott módszer két
szakaszból áll:
Először egy tapasztalt bíró vezetésével olyan bevezető szemináriumot
tartanak a résztvevők viszonylag kis csoportja számára, amely az
ügydöntő bírósági határozatok írásba foglalásának technikáira és jogi
előírásaira összpontosít.
Másodszor a visszajelzési szakaszban minden résztvevőt felkérnek arra,
hogy küldjön meg egy indokolt ügydöntő határozatot két olvasónak –
más bíráknak vagy jó érvelési készségekkel rendelkező
akadémikusoknak – értékelésre.
Ez az értékelés kétszeresen is anonim módon készül – az olvasók nem
tudják, kinek az indokolását olvassák, a szerző pedig nem tudja, mely
olvasók írták a visszajelzést.
Az olvasók visszajelzése a határozatban szereplő jogi indokolásra és
érvelésre összpontosít, nem pedig arra, hogy az olvasó egyetért-e a
végeredménnyel vagy sem.
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Az írásbeli dokumentumok kétszeresen anonim értékelési rendjét csak
előzetes vagy záróvizsgák esetében használták a képzési intézmények.
Az alapképzés során az oktatók (a bírói akadémiákon) és a mentorok (a
bíróságokon) – akik a jogi indokolások vagy ügydöntő határozatok
gyakornokok által megalkotott írásbeli szimulációiról adnak
visszajelzést – általában tisztában vannak a szerző személyével. A
vonatkozó érvek szerint az ilyen rendszer jobb interakciót tesz lehetővé
a gyakornok és az oktató között, egyidejűleg megkönnyíti ez utóbbi
dolgát (ezt a feladatot csak akkor lehet megfelelően ellátni, ha a
képzésben részt vevő személy készségeit és hiányosságait előzetesen
ismerik).
Ugyanakkor a fenti gyakorlat HELYES GYAKORLATNAK minősül, és
érdekes kísérletnek bizonyulhat a folyamatos képzés terén.
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