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Naslov prakse

Programi simuliranih sodišč in igranja vlog

Glavne
značilnosti

Sodišče za spore v zvezi s stanovanjskimi nepremičninami v Angliji in
Walesu je v nedavnem sklopu seminarjev stalnega usposabljanja
opredelilo več področij sodne pristojnosti in prakse, v zvezi s katerimi je
potrebno usposabljanje. Odločeno je bilo, da se zadevne pravne teme
vključijo v scenarij simulacije obravnave vloge.
Predstavniki, ki so delali v skupinah s petimi ali šestimi udeleženci, so
morali opredeliti sporna vprašanja v sindikatih. Vsaka od tem je bila
nato obravnavana v okviru usposabljanja na podlagi scenarija
obravnave, ki so ga spremljale kratke uradne predstavitve in plenarna
razprava. Poleg obravnavanja pravnih vprašanj je simulirana obravnava
vključevala tudi prikaz vodenja zadeve in poteka obravnave, pri čemer
se je uporabila interaktivna igra vlog, ki je vključevala veliko spontanega
poseganja v besedo. „Igralci“ so bili izvajalci usposabljanja, ki sta jim
pomagala dva predstavnika, imenovana za člana simuliranega sodišča.
Usposabljanje je potekalo kot dvodnevni seminar (skupaj 12,5 ure).
Da udeležencem ne bi bilo treba poslušati dvodnevnih suhoparnih
predavanj, je želela skupina za usposabljanje narediti usposabljanje tudi
čim bolj aktualno in koristno. Priložnost za seznanitev s področji
vodenja zadev, prava in prakse v okviru obravnave na sodišču in za
poznejši prehod na pouk in podajanje informacij je pripomogla k
relevantnejšim učnim rezultatom. Izvajalci usposabljanja so lahko
uporabili tudi različne metode usposabljanja, zaradi česar je bil seminar
zanimivejši in prijetnejši za udeležence.
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Kontaktni
podatki
institucije

Judicial College
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Združeno kraljestvo
Telefon: +44 203 334 0700
Telefaks: +44 203 334 5485
E-naslov: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Spletno mesto: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

Druge pripombe

Uporaba simuliranih obravnav je kot praksa usposabljanja uveljavljena
že v veliki večini nacionalnih institucij za usposabljanje v EU. Zgoraj
opisana NAJBOLJŠA PRAKSA kaže, kako je mogoče pravne teme
obravnavati v takem interaktivnem okviru.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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