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Išsamios ir į poreikius orientuotos metinės mokymo programos
planavimas

Pagrindiniai
ypatumai

Vokietijoje 1993 m. kovo 1 d. federacijos ir 16 federalinių žemių
administracinio susitarimo dėl Vokietijos teismų akademijos
2 straipsnyje nurodyta, kad teisėjams ir prokurorams turėtų būti ne tik
rengiami papildomi mokymai, susiję su atitinkamomis jų kompetencijos
sritimis, bet ir „suteikiamos žinios ir patirtis, susijusi su politiniais,
socialiniais, ekonominiais ir kitais moksliniais pokyčiais“. Šiame
straipsnyje nustatytas konkretus procentinis mokymų įvairiose srityse
dydis.
Todėl 45−50 proc. kursų gali būti skirta konferencijoms, kuriose
aptariami vien teisiniai klausimai, o apytiksliai 25−30 proc. metinių
mokymo renginių turėtų būti pagrįsti tarpdalykiniu metodu (pvz., teisė
ir medicina, teisė ir internetas, teisė ir etika, teisė ir religija ir t. t.), o
likusi mokymo dalis turėtų būti skirta kitų socialinių įgūdžių tobulinimui.
Ši praktika grindžiama tuo, kad programos planuotojai turėtų ne tik
atsižvelgti į kuo įvairesnius nustatytus mokymo poreikius, bet ir sukurti
šių poreikių atnaujinimo sistemą, kad jie būtų priskirti prie būtinųjų
mokymo kategorijų.
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Kitos pastabos

Šiuo metu visoje Europoje pripažįstama, kad tinkamas teisėjų ir
prokurorų mokymas turėtų būti grindžiamas ne tik profesiniais įgūdžiais
(teisinės ir išimtinai teisminės temos), bet ir socialiniais įgūdžiais
(tarpdalykiniai metodai, kitų sričių išmanymas, etika, retorika,
bendravimas, bendravimo su žiniasklaida mokymai, atminties ir balso
lavinimas, tarpininkavimas, parodymų davimo psichologija ir t. t.).
Pirmiau nurodyta GERIAUSIA PATIRTIS yra geras pavyzdys, kaip
reikėtų vadovautis tokiu požiūriu.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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