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Legfontosabb
elemei:

A munkahelyi mentorok és oktatók alkalmazása szokásos gyakorlatnak
számít a legtöbb uniós tagállamban. Lehetővé teszi a bírósági vagy
ügyészségi gyakornokok zökkenőmentes beilleszkedését az
igazságügyi rendszerbe, és kifejezett hangsúlyt fektet a személyre
szabott képzés gyakorlati oldalára.
A mentor általában nagy tapasztalatú, jó pedagógiai készségekkel
rendelkező bíró vagy ügyész.
A munkahelyi képzés és mentorálás célja a hatékony irányítás
szintjének fenntartása, továbbá a személyes, tapasztalatalapú tudás
lehetőségeinek és feltételeinek megteremtése, valamint a
teljesítménnyel és hatékonysággal kapcsolatos eszmecserék megfelelő
alapjának lefektetése.
Bulgáriában ezt a gyakorlatot a képzési központban letöltött kötelező
képzés befejezése után kezdik meg.
Amikor a pályakezdő bírák megkezdik aktív szakmai munkájukat, még
mindig szükségük van egy mentor szakértő irányítására a bírói karba
történő integrálásuk megkönnyítése, továbbá a napi feladataik
ellátásához szükséges gyakorlati eszközök biztosítása érdekében. A
Nemzeti Igazságügyi Intézetet jogszabály kötelezi a képzéseit elvégző
személyek teljesítményének nyomon követésére a bírói karban eltöltött
első két évük során. Az Intézet által képzett mentorok rendszeres
találkozókat szerveznek, ahol megvitatják egymással a helyes
gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogy a pályakezdő bírák és ügyészek
teljesítménye miként tartható az Intézetben kapott alapképzésnek
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megfelelő szinten.
Ez a rendszer visszacsatolást nyújt az Intézet számára arra nézve, hogy
az alapképzés programja (tartalma, felépítése stb.) mennyiben felel
meg a gyakorlat követelményeinek. A mentorok a pályakezdő bírák
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács által végzett értékelésében is
szerepet játszanak.
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Egyéb
megjegyzések

Ez a HELYES GYAKORLAT modellként szolgálhat az uniós tagállamok
többségében megtalálható munkahelyi oktatói és mentori rendszer
szélesebb vagy szűkebb körű megújításához a bírák és ügyészek
képzése során.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „„1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatai”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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