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Klíčové znaky:

V Německu se pořádají interaktivní mediální školení, která trvají čtyři až
pět dnů. Zpravidla jsou přítomni nejméně dva školitelé v mediální
oblasti (obvykle novináři) a účastníci jsou rozděleni do „rotačních“
tematických pracovních skupin s maximálně 8 až 12 osobami (což
znamená, že na konci kurzu se každý účastník aktivně zabýval všemi
tématy).
Videozáznamy a individuální zpětná vazba zdůrazňují silné stránky i
chyby nebo nedostatky. Typickými tématy v interaktivních pracovních
skupinách jsou „poskytování rozhovoru v televizi nebo rozhlase“,
„vydání prohlášení v televizi“, „vydání tiskového prohlášení“,
„představení nového předsedy soudu“, „informování veřejnosti při
současném respektování práva na ochranu osobních údajů“, „zvládání
agresivních protějšků“ atd.
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Další poznámky

U mediálního vzdělávání je koncepce učení praxí důležitější než
u ostatních „měkkých dovedností“. Soudci a státní zástupci mnohdy
nejsou přirozenými komunikátory a poměrně často je v praxi bohužel
vidět neobratné veřejné vystoupení v této oblasti. Soudci a státní
zástupci se mimoto často zabývají velmi citlivými a choulostivými
záležitostmi. Jakoukoli formu ochrany údajů je nutno sladit
s oprávněnou potřebou informovat širokou veřejnost. Prakticky
orientované a víceúrovňové mediální vzdělávání zaměřující se na
obvyklé formy a doplněné objektivní zpětnou vazbou umožňuje
účastníkům získat určitou rutinu a cítit se před kamerami nebo na
tiskové konferenci jistěji.
Tento DOBRÝ POSTUP zavedený s cílem řešit určité problémy je
náležitě efektivní, je však poměrně drahý kvůli logistickým zdrojům,
které vyžaduje. Najednou se může zaměřit pouze na malou skupinu
účastníků a je určen zejména soudcům, kteří u soudů a státních
zastupitelství zastávají funkci tiskového mluvčího.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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