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Korzystanie z usług opiekunów i osób prowadzących szkolenia w
miejscu pracy stanowi standardową wspólną praktykę stosowaną w
większości państw członkowskich UE. Wspomniana praktyka zapewnia
aplikantom sędziowskim lub prokuratorskim możliwość płynnego
przejścia do systemu sądowego, kładąc szczególny nacisk na praktyczny
aspekt szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
Opiekunem jest zazwyczaj bardzo doświadczony sędzia lub prokurator
dysponujący wysoko rozwiniętymi umiejętnościami pedagogicznymi.
Szkolenia i opieka dydaktyczna w miejscu pracy służą utrzymaniu
poziomu skutecznego zarządzania oraz stworzenia możliwości i
warunków do przekazywania opartej na doświadczeniu wiedzy w
sposób niewerbalny, zapewniając jednocześnie odpowiednie
środowisko do prowadzenia dyskusji dotyczących wydajności i
efektywności.
W Bułgarii praktykę tę stosuje się po zakończeniu okresu
obowiązkowego szkolenia w ośrodku szkoleniowym.
Gdy młodsi sędziowie rozpoczynają aktywną pracę zawodową, w
dalszym ciągu potrzebują specjalistycznego wsparcia opiekuna, który
ułatwi im wejście w struktury sądownictwa, dostarczając im
praktycznych narzędzi przydatnych w wywiązywaniu się z codziennych
obowiązków. Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (NIJ) jest
uprawniony na mocy prawa do monitorowania wyników osiąganych
przez swoich absolwentów w ciągu pierwszych dwóch lat ich pracy
zawodowej w kadrach wymiaru sprawiedliwości. Opiekunowie
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odbywają szkolenia organizowane przez NIJ i uczestniczą w okresowych
spotkaniach w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie utrzymywania
wyników pracy młodszych sędziów i prokuratorów na poziomie, który
pokrywa się z tym, czego nauczyli się podczas aplikacji w NIJ.
Opisany system zapewnia NIJ informacje zwrotne na temat sposobu, w
jaki program aplikacji (treść, organizacja itp.) spełnia wymogi w zakresie
praktyki zawodowej. Opiekunowie biorą również udział w procesie
oceny młodszych sędziów przeprowadzanej przez Najwyższą Radę
Sądownictwa (VSS).
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Dane
kontaktowe
instytucji

Националният институт на правосъдието
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bułgaria
Nr tel.: +359 2 9359 100
Faks: +359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Strona internetowa: http://www.nij.bg

Inne uwagi

Opisana praktyka stanowi DOBRĄ PRAKTYKĘ, która może służyć jako
przykład odświeżenia, w większym lub mniejszym stopniu, zasad
funkcjonowania systemów szkolenia i opieki dydaktycznej w miejscu
pracy ustanowionych w większości państw członkowskich UE na
potrzeby szkolenia sędziów i prokuratorów.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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