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Nazwa
praktyki

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów prowadzone z udziałem
przedstawicieli innych zawodów

Najistotniejsze
cechy

Niektóre instytucje szkoleniowe podkreślają wartość dodaną
wynikającą z organizowania szkoleń dla mieszanego audytorium w
sytuacji, gdy pracy sędziów i prokuratorów nie można rozpatrywać
odrębnie, ponieważ może pokrywać się z działaniami podejmowanymi
przez przedstawicieli szeregu innych zawodów, zarówno prawniczych,
jak i nieprawniczych.
Podejście takie jest uznawane za bardzo skuteczne z uwagi na wartość
dodaną dla każdej grupy docelowej uczestników, którzy mogą zapoznać
się z przebiegiem danego procesu z perspektywy przedstawiciela
innego zawodu. Dzięki temu wszystkie podmioty w obszarze
sądownictwa i spoza tego obszaru mogą wykazać zrozumienie i wyższy
poziom znajomości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako
całości.
W Bułgarii w odniesieniu do wielu aspektów szkolenia kadr wymiaru
sprawiedliwości stosuje się powszechnie ogólne podejście mieszanego
uczenia się. Zakres działań szkoleniowych został rozszerzony w celu
uwzględnienia: mieszanych grup szkoleniowych składających się z osób
ze struktur wymiaru sprawiedliwości i spoza nich, mieszanych zespołów
szkoleniowych, mieszanych formatów szkoleń i mieszanych szkoleń
instytucjonalnych w strukturach wymiaru sprawiedliwości i poza nimi.
Mieszane grupy szkoleniowe składają się z przedstawicieli różnych grup
zawodowych i mogą obejmować: sędziów, prokuratorów, śledczych
sądowych, urzędników sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników
Ministerstwa Sprawiedliwości, specjalistów prawników zatrudnianych
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Szkolenie sędziów i prokuratorów wraz z przedstawicielami innych zawodów

przez banki, ekspertów ds. mediów/dziennikarzy.
Opisane podejście okazało się bardzo skuteczne, ponieważ możliwość
spojrzenia na dany proces z perspektywy innej grupy zawodowej jest
cennym doświadczeniem dla każdej grupy docelowej uczestników.
Dzięki temu wszystkie podmioty w obszarze sądownictwa i spoza tego
obszaru mogą lepiej zrozumieć i zaznajomić się z funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości jako całości.

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

Instytucje szkoleniowe powinny rozważyć możliwość przeniesienia
opisanego powyżej systemu, który można uznać za przykład DOBREJ
PRAKTYKI, w szczególności jeżeli są uprawnione do organizowania
wydarzeń szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli innych grup
zawodowych niż ich własna grupa zawodowa lub jeżeli działają w
ramach partnerstwa z innymi instytucjami krajowymi.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
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