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Klíčové znaky:

Poté, co bylo v roce 2012 převedeno vzdělávání koronerů v Anglii a
Walesu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti na Justiční
akademii (Judicial College), přičemž ve stejné době byl rovněž jmenován
nový hlavní koroner a ustavena nová komise pro vzdělávání koronerů
(Coroner Training Committee), jejíž členové se mají podílet na výběru
školitelů a zajišťování vzdělávání, provedla Justiční akademie komplexní
funkční posouzení vzdělávacích potřeb s cílem napomoci nově
jmenovanému vedení a vzdělávacím subjektům.
Byl vyhotoven on-line dotazník a všech 1 300 koronerů a pracovníků
úřadu koronera bylo vyzváno, aby se vyjádřili ke vzdělávacím potřebám.
Vypracováním dotazníku byli pověřeni členové dřívějších skupin pro
vzdělávání koronerů. Seznam kompetencí a povinností koronerů byl
vyhotoven na základě nabídek volných pracovních míst pro koronery
z celé země. Na vyplnění dotazníku měli členové cílové skupiny tři
týdny. Byli rovněž požádáni, aby uvedli, zda jsou ochotni účastnit se
telefonických rozhovorů.
Na základě shromážděných údajů byla hlavnímu koronerovi a komisi
pro vzdělávání předložena konečná zpráva o potřebách v oblasti
vzdělávání koronerů, která se stala předlohou pro vypracování
vzdělávacích plánů.
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Kontaktní údaje Judicial College (Justiční akademie)
instituce
Ministry of Justice, 102 Petty France
Londýn SW1H 9LJ
Spojené království
Tel. + 44 203 334 0700
Fax + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Internetové
stránky:
http://www.judiciary.gov.uk/trainingsupport/judicial-college
Další poznámky

Ačkoli každá instituce justičního vzdělávání v EU zavedla svůj vlastní
systém posuzování vzdělávacích potřeb, při provádění této studie byly
shromážděny některé obzvláště zajímavé podněty.
Výše popsaný postup lze nicméně považovat za NEJLEPŠÍ POSTUP,
pokud potřebný přístup vyžaduje, aby vzdělávací instituce reagovala
rychle a efektivně na nově udělené kompetence v nové oblasti
vzdělávání.

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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