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Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιείται στην Εσθονία για την
κατάρτιση στην επικοινωνία και την απόκτηση δεξιοτήτων
διαχείρισης ακροαματικής διαδικασίας.
Η κατάρτιση αποτελείται από τρία στάδια: ένα εισαγωγικό σεμινάριο,
μια συνεδρία για την παροχή ατομικών παρατηρήσεων και ένα
σεμινάριο παρακολούθησης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι αρκετά μικρός, συνήθως πέντε.
Η ομάδα εκπαιδευτών αποτελείται από έναν ειδικό του τομέα της
επικοινωνίας και έναν ειδικό στο δικονομικό δίκαιο.
Στο εισαγωγικό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες συζητούν για την
αποτελεσματική επικοινωνία και τις στρατηγικές διαχείρισης
ακροαματικής διαδικασίας που χρησιμοποιούν.
Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων δέχεται την επίσκεψη των
εκπαιδευτών, οι οποίοι παρακολουθούν και βιντεοσκοπούν μια
ακροαματική διαδικασία την οποία διευθύνει ο συμμετέχων, και
κατόπιν καταθέτουν αμέσως τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις
επιδόσεις του.
Πριν από το σεμινάριο παρακολούθησης, τα βιντεοσκοπημένα αρχεία
τίθενται στη διάθεση των υπόλοιπων μελών της ομάδας κατάρτισης,
παρέχοντας σε αυτά την ευκαιρία να διδαχθούν από τις βέλτιστες
πρακτικές των συναδέλφων τους.
Στο σεμινάριο παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν
και συζητούν τις σημαντικότερες πρακτικές και διατυπώνουν
συμπεράσματα και συστάσεις για τη δική τους περαιτέρω εξέλιξη.
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Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση κατάρτισης αποτελεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ που είναι εύκολο να μεταφερθεί, παρότι το σύστημα
μπορεί να προσκρούει στους εθνικούς νομικούς κανόνες όσον αφορά
τη βιντεοσκόπηση δικαστικών διαδικασιών και τα δικαιώματα των
συμμετεχόντων στη διαδικασία.
Η εν λόγω μεθοδολογία εφαρμόστηκε προκειμένου να ανταποκριθεί
στην ανάγκη εξατομικευμένης κατάρτισης στην αποτελεσματική
διαχείριση της ακροαματικής διαδικασίας και την απόκτηση
επαγγελματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθώς είναι φυσικό κάθε
δικαστής και εισαγγελέας να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πώς
αντιλαμβάνονται οι παριστάμενοι στη δικαστική αίθουσα τον δικό του
τρόπο διεξαγωγής της επίσημης διαδικασίας. Η συγκέντρωση άλλων
μορφών παρατηρήσεων σχετικά με τέτοια θέματα θα ήταν ασφαλώς
ακατάλληλη.
Η συγκεκριμένη κατάρτιση ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε
συμμετέχοντος δικαστή, διευκολύνοντας τη στενή αλληλεπίδραση
μεταξύ εκπαιδευτών και δικαστικών λειτουργών. Επιπλέον, η
συγκεκριμένη μεθοδολογία κατάρτισης προσφέρει την απαραίτητη
σχετική διακριτικότητα που εκτιμάται ιδιαίτερα. Εκτός του ότι
επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές διαφορές και να
αντιμετωπίζονται τα ατομικά προβλήματα, παρέχει επίσης πολλές και
καλές πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών
κατάρτισης.
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