Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Оценка на нуждите от обучение (ОНО)

Вид практика: Многообещаваща практика

Държава: Белгия
април 2014 г.

Наименование Анализ на различията в обучението
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Белгия Институтът за съдебно обучение е разработил матрица на
компетенциите, която да се използва при оценка на нуждите от
обучение на оперативно равнище.
Първоначално бяха събрани становищата на председателите на
съдилищата и ръководителите на прокурорските служби относно
настоящите и бъдещите компетенции на съдиите, прокурорите и
съдебните служители, работещи в техните съдилища или служби.
Впоследствие бе отправено искане към белгийския министър на
правосъдието и Висшия съдебен съвет да оценят тези очаквани
равнища на компетенции. След това въз основа на тези стандарти
за компетенции Институтът за съдебно обучение сравнява
настоящите компетенции с изискваните компетенции. Резултатът
от този анализ може да разкрие различия, които показват към кои
конкретни области следва да се насочи обучението.
Планът предвижда извършване на такъв анализ през следващите
четири или пет години.

Данни за
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Телефон: + 32 2 518 49 49
Факс: + 32 2 518 49 79
Ел. поща: info@igo-ifj.be
Уебсайт: http://www.igo-ifj.be
Други
коментари

Макар че всяка отговаряща за съдебното обучение институция в
ЕС, прилага своя собствена система за оценка на нуждите от
обучение, при извършването на настоящото проучване бяха
събрани някои особено интересни идеи.
Това може да се счита за МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА, която
заслужава внимателно проследяване.
Освен това бе отбелязано, че положителните аспекти на тази
практика са свързани със засилено участие на председателите на
съдилищата и висшите прокурори в процеса на оценка на нуждите
от обучение, които понастоящем се поставят на организационно
(съдилища и прокуратури) системно равнище.

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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