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Študija dejanske zadeve v realnem času prek videokonference

Glavne
značilnosti

Ta metoda poučevanja v živo v Španiji se lahko šteje za hibridni sistem,
pri katerem se v razpravo o zadevi, ki jo vodi učitelj ali izvajalec
usposabljanja v centru za usposabljanje, vključi gostujoči učitelj ali
izvajalec usposabljanja (v tem primeru sodnik na sodišču).
Posebnost je v tem, da študija primera ni nič drugega kot dejanska
zadeva, ki v realnem času poteka na tamkajšnjem sodišču.
Udeleženci usposabljanja imajo v centru za usposabljanje dostop do
sodne obravnave prek videokonference, ki je vzpostavljena med šolo in
sodiščem. Pred začetkom obravnave na sodišču potekajo obsežne
priprave.
Ob koncu sodne obravnave prek videokonference poteka tudi splošna
razprava med udeleženci usposabljanja, „gostujočim učiteljem“ in
izvajalcem usposabljanja na šoli s poudarkom na materialnih in
procesnih vprašanjih, ki jih sproža zadeva.
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Študija dejanske zadeve v realnem času prek videokonference

Druge pripombe

Čeprav se ta možnost uporablja samo na stopnji začetnega
usposabljanja in je namenjena samo majhni skupini, jo je mogoče šteti
za NAJBOLJŠO PRAKSO. Potrebna sta skrbno načrtovanje in priprava,
ne samo pri izbiri zadeve, ampak tudi v zvezi s ključnimi točkami, o
katerih se razpravlja po sodni obravnavi, pri čemer se upoštevajo
pedagoški cilji, ki so bili določeni. Institucije za usposabljanje lahko
poskusijo to metodologijo usposabljanja, če so na voljo potrebna
tehnična sredstva in če je s procesnimi pravili dovoljen neposredni
prenos sodne obravnave.

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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