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Daugumoje ES valstybių laikomasi bendros praktikos samdyti darbo
vietoje dirbančius mentorius ir instruktorius. Jie ne tik padeda teisėjui ar
prokurorui stažuotojui sklandžiai įsilieti į teismų sistemą, bet ir ypač
daug dėmesio skiria praktiniams mokymo aspektams atsižvelgiant į
individualius poreikius.
Mentoriumi paprastai dirba didelę patirtį ir gerus pedagoginius įgūdžius
turintis teisėjas arba prokuroras.
Instruktavimo ir mentoriavimo darbo vietoje tikslas − palaikyti
veiksmingo valdymo lygį, sudaryti galimybes ir sąlygas kurti
numanomas patirtimi pagrįstas žinias ir sukurti tinkamą diskusijų veiklos
rezultatų ir veiksmingumo klausimais pagrindą.
Bulgarijoje ši praktika taikoma užbaigus mokymo centre rengiamą
privalomą mokymą.
Aktyvų profesinį darbą pradėjusiems dirbti jauniems teisėjams vis dar
reikia mentoriaus specialių patarimų, kad galėtų lengviau integruotis į
teismų sistemą ir išmoktų naudotis praktinėmis priemonėmis,
padedančiomis vykdyti savo kasdienes pareigas. NTI įstatymu suteikti
įgaliojimai stebėti mokymus baigusių asmenų darbą pirmuosius dvejus
darbo teismų sistemoje metus. Mentorius teikia mokymus NTI ir jie
reguliariai susitinka, kad pasikeistų gerąja patirtimi ir aptartų, kaip
padėti jauniems teisėjams ir prokurorams savo darbe naudotis NTI
surengtuose pirminio mokymo kursuose įgytomis žiniomis.
Naudodamasis šia sistema NTI gauna grįžtamąją informaciją apie tai,
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kaip pradinė mokymo programa (turinys, struktūra ir t. t.) atitinka
praktinius poreikius. Mentoriai taip pat dalyvauja Aukščiausiajai teisėjų
kolegijai (ATK) vertinant jaunus teisėjus.
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Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National Institute of Justice (NIJ) (Nacionalinis teisingumo institutas
(NTI))
14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
Bulgarija
Tel. + 359 2 9359 100
Faks. + 359 2 9359 101
E. paštas nij@nij.bg
Svetainė http://www.nij.bg

Kitos pastabos

Tai yra GEROJI PATIRTIS, kuria galima naudotis kaip modeliu daugiau
ar mažiau atnaujinant sistemas, susijusias su daugumoje ES valstybių
narių teisėjams ir prokurorams mokymus darbo vietoje teikiančiais
instruktoriais ir mentoriais.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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