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Наименование Цялостна оценка на програмата на Трибунала за разглеждане на
на практиката дела на лица с психични заболявания
Ключови
характеристи
ки:

Трибуналът за разглеждане на дела на лица с психични
заболявания (MHT) в Англия (Уелс има свой собствен такъв)
предлага изборна годишна програма от обучителни курсове на
съдебните служители, която обхваща набор от теми, релевантни за
тяхната работа. Всички съдебни служители са длъжни да
преминават през обучение в рамките на два дни всяка година.
Програмата за обучение на MHT подлежи на редовен преглед от
националния комитет по обучение (NTC) и съдържанието ѝ се
изменя, за да се включват нови теми. Препоръчва се подробната
оценка на всеки обучителен курс и се извършва с помощта на
онлайн въпросник, който се попълва от преминалите обучението.
След това тази оценка на всички сесии от даден курс (и на степента,
в която са постигнати целите на индивидуалния курс) се анализира
от NTC.
Беше отбелязано обаче, че макар този рутинен и специфичен за
курсовете процес за обратна връзка да представлява важен
елемент за гарантиране на качеството и важно средство за
улесняване на обратната информация към NTC, той осигурява
твърде малко информация дали цялостната програма е в
състояние да отговори на нуждите на членовете и какви
евентуални промени са нужни, за да се коригират слабости в
методите и съдържанието на настоящата програма и подхода към
обучението.
В съответствие с това през 2012 г. Трибуналът за разглеждане на
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Цялостна оценка на програмата на Tрибунала за разглеждане на дела на лица с
психични проблеми

дела на лица с психични заболявания организира оценка на цялата
си програма за обучение (в съда работят над 1000 съдебни
служители). За целта бе използван онлайн въпросник и анализ на
данните, разработени за a) преглед на съществуващото обучение,
което се осигурява на членовете на съда, и б) разширяване на
съдържанието и повишаване на качеството на обучението, което
ще се осигурява в бъдеще. Въпреки че индивидуалните обучителни
курсове вече бяха оценени по структуриран начин, ръководителите
на програмата искаха да научат повече и да си изградят поцялостна представа как и какво обучение се осигурява в рамките на
Трибунала.
Някои въпроси засягаха практически аспекти; а други въпроси бяха
насочени към предпочитаните от съдебните служители формати на
курсовете (например дали обучителните курсове следва да се
предлагат на всички членове на MHT или някои курсове следва да
бъдат насочени към конкретни групи от специализирани
служители). Част от въпросите бяха насочени към аспекти като
стил, темп, ниво, баланс и възприемано качество на цялостната
програма.
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Въпросникът осигури много ценни отговори и в резултат на
констатациите обучаващият екип на Трибунала понастоящем
адаптира някои аспекти на програмата, така че да бъдат отразени
мненията на членовете на Трибунала. Поради това тази практика
следва да се счита за МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА.

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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