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Hlavné črty:

Tento postup používaný v Holandsku sa uplatňuje vo fáze počiatočnej
odbornej prípravy a zameriava sa na písanie konečných rozhodnutí
v občianskoprávnej oblasti.
Vytvoria sa tímy zložené z malého počtu účastníkov s podobnou
úrovňou poznatkov a skúseností. Po všeobecnom teoretickom
dvojdňovom
kurze
zameranom
na
písanie
rozhodnutí
v občianskoprávnych veciach absolvuje každý tím päť seminárov na
regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré sa uskutočňujú každé dva
týždne. Na týchto seminároch tím spolupracuje so školiteľom na
praktických úlohách založených na skutočných veciach. Tým sa
podporuje kolektívne učenie sa písať kvalitné, analyticky prepracované
a správne motivované rozhodnutia.
Do tímových vzdelávacích seminárov sa zapája aj mentor účastníkov na
pracovisku.
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Tento SĽUBNÝ POSTUP je mimoriadne zaujímavý pre krajiny so
systémami zahŕňajúcimi počiatočnú odbornú prípravu, ktorá sa opiera
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výlučne o mentorov na súdoch alebo ktorá prebieha duálnym
spôsobom. To znamená, že začínajúci pracovník je umiestnený na súde,
ale zároveň sa zúčastňuje na viacerých spoločných seminároch odbornej
prípravy v ústrednom alebo regionálnom stredisku odbornej prípravy.
V tomto prípade uvedená metodika poskytuje dobré prepojenie medzi
vzdelávaním/odbornou prípravou na pracovisku a v stredisku odbornej
prípravy, pretože mentori na pracovisku a školitelia na kurzoch
spolupracujú v študijných tímoch.
Metodiku práce v malých študijných tímoch v bezpečnom vzdelávacom
prostredí s dôrazom na učenie sa od seba navzájom skôr než od školiteľa
však možno použiť v akomkoľvek systéme počiatočnej odbornej
prípravy, ako aj pri činnostiach nepretržitej odbornej prípravy.
Prijatie týchto postupov si vyžadovalo vytvorenie projektovej skupiny
zloženej z pracovníkov Strediska pre odbornú prípravu a štúdium
v súdnictve (SSR) (priradený občianskoprávny sudca, vedúci kurzu
a vedec s pedagogickou špecializáciou) a súdneho úradníka.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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