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Simulovaná soudní jednání a programy hraní rolí

Klíčové znaky:

Komora sdružující orgány, které projednávají žalobní a jiné majetkové
návrhy týkající se nemovitého majetku (Property Chamber) v Anglii a
Walesu určila ve své nedávné řadě seminářů v rámci dalšího vzdělávání
řadu oblastí práva a praxe, v nichž je zapotřebí odborná příprava. Bylo
rozhodnuto, že příslušná právní témata budou začleněna do scénářů
simulovaných soudních jednání o žádostech.
Účastníci pracující ve skupinách pěti nebo šesti osob byli požádáni, aby
ve sdružených skupinách vytyčili v obecné rovině určité problémy.
Každé téma bylo pak v rámci vzdělávací akce projednáno
prostřednictvím simulovaného soudního jednání, jež bylo doprovázeno
oficiálními prezentacemi a diskusí v plénu. Scénář soudního jednání
obsahoval kromě řešení právních otázek ukázky týkající se správy
případů a vedení soudního jednání, a to pomocí interaktivního hraní rolí
zahrnujícího mnoho spontánních vystoupení. „Herci“ byli školitelé,
kterým pomáhali dva účastníci vybraní pro simulované soudní jednání.
Vzdělávání mělo formu dvoudenního semináře (celkem 12,5 hodiny).
Školící tým chtěl předejít tomu, aby účastníci absolvovali dva dny
formálních přednášek, a rovněž zajistit, aby bylo vzdělávání co
nejaktuálnější a nejrelevantnější. Účastníci měli možnost nahlédnout do
řízení případů, práva a praxe v kontextu soudního jednání a poté
obdrželi školení a informace, což zvýšilo relevantnost výsledků učení.
Školitelé mohli rovněž využít rozmanité vzdělávací metody, což
zajistilo, že seminář byl pro jeho účastníky mnohem zajímavější a
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příjemnější.
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Další poznámky

Používání simulovaných soudních jednání představuje vzdělávací
postup, který se využívá v naprosté většině vnitrostátních vzdělávacích
institucí v EU. Výše popsaný NEJLEPŠÍ POSTUP je uveden jako příklad
toho, jak se lze právními tématy zabývat v interaktivním prostředí.

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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