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Podrobné sledování komunikačních dovedností pomocí simulace

Klíčové znaky:

Hlavním cílem níže uvedeného vzdělávacího programu, který probíhá ve
Francii, je obeznámit justiční a právní čekatele s různými technikami
vedení rozhovoru, které jsou důležité pro vedení trestního řízení, ústních
vyjádření nebo v případě, že předsedají soudnímu jednání. Tento postup
má dva konkrétní účely:


Připravit čekatele nejen na vedení trestního řízení, nýbrž rovněž
na vedení ústního rozhovoru. To vyžaduje zvláštní dovednosti
(např. jak rozhovor vést).

Zvláštní povaha rozhovoru vyplývá jak z povahy soudního sporu
(rodinné věci, ohrožené děti, opatření na ochranu zranitelných osob),
tak i z intimnější povahy slyšení před soudem.


Zabývat se procesními aspekty rozhovoru nebo veřejného
slyšení vedeného soudcem a rovněž chováním soudce
(dovednost naslouchat, adaptabilita, zaujímání stanoviska,
argumentační dovednosti, zahajování diskuse, ukončení
rozhovoru, předcházení incidentům, vysvětlení připomínek) s
ohledem na etická a profesní pravidla.

Každá fáze simulace probíhá v malých skupinách pod dohledem soudce
a psychologa, který se specializuje na otázky ohrožení dětí, rodinné věci
nebo zranitelné osoby. Školící soudci mohou patřit ke stálým
zaměstnancům školy, může se však jednat rovněž o pozvané hosty.
Psychologové jsou příležitostnými přednášejícími nebo jsou placenými
výpomocnými učiteli.
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Během simulace se předpokládá, že se čekatelé zabývají nejen
procesním rámcem vystupování při soudním jednání s ohledem na
etická a profesní pravidla, nýbrž rovněž základními pravidly vedení
rozhovoru, jako je objektivita, navázání vztahu se žalovaným a
ostatními účastníky řízení, naslouchání, zajištění profesionálního
postoje, předcházení incidentům a ukončení rozhovoru.
Aby mohl každý účastník náležitě vystoupit, trvají tyto simulace v
případě jednání v senátu celý den a v případě trestního řízení dva až tři
dny.
Každá fáze je nafilmována, aby mohl hospitant během následného
„rozboru“ určit přednosti a nedostatky vystoupení.
Psycholog se vyjadřuje k prvkům neverbálního chování, které mohou
narušit hladký průběh veřejného soudního jednání.
Kontaktní údaje École nationale de la magistrature (ENM) (Národní škola soudců)
instituce
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
Francie
Tel. + 33 1 44 41 88 20
Fax + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Internetové stránky: http://www.enm-justice.fr
Další poznámky

Simulovaná soudní jednání již představují vzdělávací postup, který se
používá ve většině vnitrostátních vzdělávacích institucí v EU.
Ačkoli je popsaný mechanismus náročný z hlediska času potřebného na
přípravu a provedení, představuje NEJLEPŠÍ POSTUP.
Tento postup je snadno přenositelný, jelikož vyžaduje pouze výše
uvedené logistické zdroje.

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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