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Наименование Обучение на коронери (Coroners)
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

След като през 2012 г. обучението на коронери в Англия и Уелс
беше прехвърлено от Министерство на правосъдието към Съдебния
колеж — процес, който съвпадна с назначаването на нов главен
коронер и създаването на нов комитет за обучение на коронери
(чиито членове също така следваше да участват в подбора на
обучители и предоставяне на обучение) — Съдебният колеж
извърши цялостна оценка на функционалните нужди от обучение с
цел да подпомогне новоназначените органи за управление и
обучение.
Беше разработен онлайн въпросник и всички 1300 коронери и
служби на коронери бяха поканени да споделят мненията си
относно своите нужди от обучение.
Членовете на предишните групи за обучение на коронери бяха
натоварени със задачата да разработят въпросника. Беше изготвен
списък с умения и отговорности на коронери въз основа на обявите
за работа като коронери от цялата страна. На членовете на
целевата група бяха дадени три седмици да попълнят въпросника.
Освен това те трябваше да посочат дали желаят да участват в
телефонни интервюта.
Въз основа на събраните данни на главния коронер и комитета за
обучение беше представен окончателен доклад относно нуждите
от обучение на коронери, който послужи като основа за
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разработване на учебни планове.
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Данни за
контакт с
институцията

Judicial College
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
United Kingdom
Телефон: + 44 203 334 0700
Факс: + 44 203 334 5485
Ел. поща: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Уебсайт: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Други
коментари

Макар че всяка отговаряща за съдебното обучение институция в ЕС
прилага своя собствена система за оценка на нуждите от обучение,
при извършването на настоящото проучване бяха събрани някои
особено интересни идеи.
При все това горепосочената практика може да се счита за пример
за НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА в случаите, когато необходимият
подход изисква от учебната институция да отговори бързо и
ефективно на предоставена наскоро компетенция в нова област на
обучение.

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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