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Peamised
tunnusjooned

Mentorite ja koolitajate kasutamine töökohas on üldine standardtava
enamikus ELi riikides. See tagab kohtuniku või prokuröri praktikandi
sujuva sulandumise kohtusüsteemi ning selle raames pannakse eelkõige
rõhku individuaalsel lähenemisel põhineva õppe praktilisele poolele.
Mentor on tavaliselt väga kogenud kohtunik või prokurör, kellel on head
pedagoogioskused.
Töökohas toimuva koolituse ja mentorluse eesmärk on säilitada tõhus
juhtimine ning luua võimalused ja tingimused teadvustamata
kogemustepõhiste teadmiste omandamiseks ning samuti sobiv pinnas
tegevust ja tõhusust käsitlevate arutelude tekkeks.
Bulgaarias kasutatakse seda tava pärast kohustusliku koolituse läbimist
koolituskeskuses.
Kui nooremkohtunik alustab oma aktiivset kutsetegevust, vajab ta ikka
veel mentori kutsealast juhendamist eesmärgiga hõlbustada tema
sisseelamist kohtusüsteemi ning anda talle praktilisi vahendeid
igapäevaste kohustuste täitmiseks. Riiklikule Õigusinstituudile (NIJ) on
seadusega pandud kohustus jälgida instituudi lõpetanute tegevust
nende kahe esimese kohtusüsteemis töötamise aasta jooksul.
Mentoreid koolitab NIJ ning nad kohtuvad korrapäraselt eesmärgiga
vahetada häid tavasid selles vallas, kuidas tagada, et nooremkohtunike
ja -prokuröride tegevus oleks kooskõlas esmaõppega, mille nad said
NIJs.
See süsteem võimaldab NIJ-l saada tagasisidet selle kohta, kas
esmaõppe programm (sisu, korraldus jne) vastab praktilise tegevusega
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seotud nõudmistele. Mentorid on kaasatud ka nooremkohtunike
hindamisse, mille viib läbi kõrgem justiitsnõukogu (SCJ).
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Asutuse
kontaktandmed

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
BULGARIA
Tel: + 359 2935 9100
Faks: + 359 2935 9101
E-post: nij@nij.bg
Veebisait: http://www.nij.bg

Märkused

Tegemist on HEA TAVAGA, mida saab kasutada mudelina, mille abil
suuremal või vähemal määral värskendada töökohtades tegutsevate
koolitajate ja mentorite süsteeme, mis on enamikus ELi liikmesriikides
kohtunike ja prokuröride koolitamise eesmärgil sisse seatud.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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