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Patirties
pavadinimas

Išsamus priemonių, skirtų didelio masto mokymui apie naujus teisinius
dokumentus, rinkinys

Pagrindiniai
ypatumai

Atlikus didelio masto bet kurios teisės srities teisės aktų pakeitimus arba
įdiegus svarbią naują teisinę priemonę, mokymo institucijos turi
nedelsdamos surengti tinkamą daugelio teismo darbuotojų mokymą
šiais klausimais.
Rengiant šį mokymą reikėtų atidžiai vadovautis planavimo
procedūromis, atsižvelgti į išsamią mokymo strategiją, be to, mokymas
turėtų būti rengiamas kuo vienodesnėmis sąlygomis, o atsižvelgiant į
mokymo mastą, reikėtų užtikrinti kuo didesnį jų ekonominį
veiksmingumą.
Rumunijoje visiems teisėjams reikėjo suteikti mokymą apie keturis
naujus kodeksus: Civilinį kodeksą, Civilinio proceso kodeksą,
Baudžiamąjį kodeksą ir Baudžiamojo proceso kodeksą. Šiuo tikslu NTI
parengė bendrą centralizuotą strategiją, kurioje: 1) pateiktas
instruktorių sąrašas; 2) nustatyta decentralizuotų seminarų rengimo
tvarka; 3) nustatyta tęstinio mokymo programos atnaujinimo tvarka;
4) nustatyta centralizuotų nacionalinių konferencijų rengimo tvarka,
įskaitant tiesiogines transliacijas ir vaizdo įrašus, kurie naudojami
visiems Rumunijos teisėjams skirtuose decentralizuotuose seminaruose.
Kartu buvo rengiama ir pildoma ne tik mokymo medžiaga, bet ir su
naujais kodeksais susiję e. mokymosi moduliai. Be to, NTI taip pat
organizavo „instruktorių mokymo“ veiklą.
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Kitos pastabos

Pirmiau nurodytas pavyzdys yra GERIAUSIA PATIRTIS, padedanti
spręsti šios rūšies problemą. Ji naudojama bet kurioje teisės srityje,
kurioje ją galima pritaikyti. Šią patirtį lengva perduoti ir ji, kai įmanoma,
turėtų būti pritaikoma prie atitinkamų poreikių.

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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