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Μέντορες στη δικαστηριακή πρακτική

Κύρια
Η χρήση μεντόρων και εκπαιδευτών στον χώρο εργασίας αποτελεί
χαρακτηριστικά: συνήθη κοινή πρακτική στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Καθιστά
δυνατή την ομαλή μετάβαση του εκπαιδευόμενου δικαστή ή
εισαγγελέα στο δικαστικό σύστημα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
πρακτική πλευρά της κατάρτισης, η οποία παρέχεται σε
εξατομικευμένη βάση.
Ο μέντορας είναι συνήθως δικαστής ή εισαγγελέας με μεγάλη πείρα
και καλές παιδαγωγικές δεξιότητες.
Στις Κάτω Χώρες, το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης δικαστών και
εισαγγελέων είναι ένα «πρόγραμμα διπλής κατάρτισης», δηλαδή οι
εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δικαστήριο ή εισαγγελία και
προσέρχονται στο κέντρο κατάρτισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
μόνο για την παρακολούθηση σύντομων κύκλων μαθημάτων
κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της πραγματικής
κατάρτισης λαμβάνει χώρα στον εργασιακό χώρο αυτόν καθαυτόν. Η
συγκεκριμένη «εκμάθηση διά της πράξης» τελεί υπό την προσεκτική
καθοδήγηση μιας ομάδας εκπαιδευτών και μεντόρων στον χώρο
εργασίας, οι οποίοι είναι δικαστές και εισαγγελείς. Αφιερώνουν μέρος
του ωραρίου εργασίας τους ενεργώντας ως εκπαιδευτές/μέντορες
ορισμένων εκπαιδευομένων.
Οι εκπαιδευτές και μέντορες στον χώρο εργασίας διαδραματίζουν
καίριο ρόλο. Διδάσκουν και εκπαιδεύουν, καθοδηγούν και
συμβουλεύουν τον εκπαιδευόμενο και παρέχουν αναπληροφόρηση
σχετικά με τις επιδόσεις του. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να
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διαθέτουν οι ίδιοι κατάλληλη κατάρτιση και κατάλληλα εφόδια για να
φέρουν εις πέρας τον συγκεκριμένο ρόλο. Για τον σκοπό αυτόν, το
Κέντρο Σπουδών και Κατάρτισης Δικαστικών Λειτουργών έχει
αναπτύξει ένα ποικίλο πρόγραμμα μαθημάτων και άλλων
δραστηριοτήτων που απευθύνεται στους εν λόγω εκπαιδευτές και
μέντορες στον χώρο εργασίας, τόσο για τους αρχάριους όσο και για
τους πιο πεπειραμένους. Περιλαμβάνει συνεδρίες καθοδήγησης,
διαβούλευση με ομοτίμους και παραδόσεις μαθημάτων από
κορυφαίους του είδους. Επιπλέον, το 2012 εκδόθηκε ένα ψηφιακό
εγχειρίδιο για εκπαιδευτές και μέντορες στον χώρο εργασίας. Το
Κέντρο Σπουδών και Κατάρτισης Δικαστικών Λειτουργών
διοργανώνει τακτικά την εκδήλωση «Ημέρα αφιερωμένη στον χώρο
εργασίας» για τους εν λόγω εκπαιδευτές και μέντορες στον χώρο
εργασίας, κατά την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να
ανταλλάξουν εμπειρίες και να ενισχύσουν τη δικτύωσή τους.
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Πρόκειται για ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει
ως πρότυπο για τη μεγαλύτερου ή μικρότερου βαθμού
ανανέωση των συστημάτων εκπαιδευτών και μεντόρων στον
χώρο εργασίας που εφαρμόζονται στην πλειονότητα των
κρατών μελών της ΕΕ για την κατάρτιση δικαστών και
εισαγγελέων.
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