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A gyakorlat
címe

Átfogó és szükségletorientált éves képzési tanterv tervezése

Legfontosabb
elemei:

Németországban a Német Igazságügyi tárgyában 1993. március 1-jén,
a Szövetség és a 16 tartomány között létrejött közigazgatási
megállapodás 2. szakasza kimondja, hogy a bírák és az ügyészek
számára szakterületükön továbbképzéseket, valamint „a politikai,
társadalmi, gazdasági és más akadémiai változásokkal kapcsolatos
tudást és tapasztalatszerzést” kell biztosítani. Ez a szabályozás a
különböző
képzési
területekkel
kapcsolatos
meghatározott
százalékokat rögzít.
Ennek megfelelően a tanfolyamoknak csak 45-50%-a foglalkozhat
szigorúan jogi kérdéskörökkel, az éves eseményeknek úgy 25-30%-a
esetében szükséges a multidiszciplináris megközelítés (pl. jog és
orvostudomány, jog és internet, jog és etika, jog és vallás, stb.), míg a
fennmaradó hányadnak a további személyes készségek fejlesztésére
kell irányulnia.
E gyakorlat igazolása szerint a programok tervezőinek nemcsak a lehető
legtöbb felderített képzési igényt kell figyelembe venniük, hanem ezek
– mint védett képzési kategóriák – fenntartására is rendszert kell
létesíteniük.
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Egyéb
megjegyzések

Immár Európa-szerte széles körben elismert, hogy a bírák és ügyészek
képzésének nem csak a tudásalapú készségekre (jogi és tisztán
igazságügyi témák) kell támaszkodnia, hanem a személyes készségekre
(multidiszciplináris megközelítés, más tudásterületek, etika, retorika,
kommunikáció, médiával kapcsolatos képzés, memóriafejlesztés,
beszédtechnika, közvetítés, a vallomástétel pszichológiája stb.) is
összpontosítania kell. A fent említett BEVÁLT GYAKORLAT jó példát
mutat arra, hogy miként kell egy ilyen megközelítést követni.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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