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Kis csoportok – határozatok írásba foglalása

Legfontosabb
elemei:

Ezt a gyakorlatot Hollandiában alkalmazzák az alapképzés során, célja
a polgári jogi területen az ügydöntő határozatok írásba foglalása.
A hasonló tudású és tapasztalatú résztvevőkből kis létszámú
csoportokat alakítanak. Egy általános kétnapos, a polgári jogi ítéletek
írásba foglalásáról tartott elméleti kurzust követően minden csoport öt
regionális vagy helyi szintű ülésen vesz részt, amelyeket kéthetente
tartanak. Ezen ülések során az oktatóval közösen valódi ügyeken
alapuló gyakorlati feladatokat végeznek. Ez elősegíti a kollektív tanulási
tapasztalatot a jó minőségű, megfelelően levezetett és indokolt ítéletek
megírása terén.
A gyakornokok munkahelyi mentora is részt vesz a csoportok ülésein.
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Egyéb
megjegyzések

Ez az ÍGÉRETES GYAKORLAT különösen érdekes lehet olyan országok
számára, amelyek rendszerének alapképzése kizárólag a bírósági
mentorokra támaszkodik, vagy ahol az alapképzés során kettős
rendszer érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a gyakornokot a bíróságon
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helyezik el, de ezzel egyidejűleg több közös képzésen is részt vesz a
központi vagy regionális képzési központban.
Amennyiben ez a helyzet, a fenti módszer biztosítja a munkahelyen,
valamint a képzési központban nyújtott oktatás/képzés megfelelő
kapcsolatát, tekintettel arra, hogy a munkahelyi mentorok és a
tanfolyami oktatók együttműködnek a képzési csoportokban.
Ugyanakkor a kis létszámú tanulói csoportokkal biztonságos oktatási
környezetben folytatott, az oktatói előadások helyett az egymástól való
tanulásra koncentráló munka módszertana bármely alapképzési
rendszerbe és a folyamatos képzésekbe is átültethető.
Az ilyen eljárások alkalmazása egy SSR-alkalmazottakból (egy ezzel a
feladattal megbízott polgári jogi bíróból, egy kurzusmenedzserből és
egy oktatási szakértőből) álló projektcsoport felállítását, valamint egy
bírósági tisztviselő bevonását igényli.
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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