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Наименование Организиране на децентрализирано обучение в отговор на
на практиката потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнище
Ключови
характеристи
ки:

С тази практика националните центрове за обучение и съдебните
академии целят да отговорят на потребностите и въпросите,
свързани с обучението на местно равнище, и/или да направят
присъственото обучение по-достъпно за съдии и прокурори,
работещи в региони, които се намират на известно разстояние от
централния орган за обучение (по този начин се намаляват
разходите за логистични дейности, като същевременно обучението
е насочено към потенциално по-голям брой участници).
Обичайният подход е тези децентрализирани дейности да бъдат
включени в годишния план за обучение на националния център за
обучение като част от обща национална стратегия. При все това, по
преценка на местните служби или съдилища, се признава
съществуването на организирано на местно равнище независимо
обучение.
Във Франция един от основните акценти на националната
програма за обучение е организирането на обучителни курсове по
ключови реформи в контекста на децентрализирано текущо
обучение,
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Националната школа на магистратурата (ENM) и регионалните
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Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси,
свързани с обучението на местно равнище
координатори на обучението изпълняват задълженията си. (Вж.
също информационен лист „Цялостен пакет за предоставяне на
широкомащабно обучение относно нови правни инструменти“,
който е описан в рубриката „Иновативни учебни програми или
планове за обучение“.)

Данни за
контакт с
институцията

National School for the Magistracy (ENM)
(Национална школа на магистратурата)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
France
Телефон: + 33 1 44 41 88 20
Факс: + 33 1 44 41 88 21
Електронна поща: enm-info-di@justice.fr
Уебсайт: http://www.enm-justice.fr

Други
коментари

Организирането на тези децентрализирани дейности за обучение е
добре позната стандартна ДОБРА ПРАКТИКА, която се прилага в
повечето институции за обучение в ЕС.

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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