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Betegnelse for
praksis

Små hold – udarbejdelse af afgørelser

Hovedtræk:

Denne praksis, der anvendes i Nederlandene, anvendes i
grunduddannelsesfasen og sigter mod udarbejdelse af endelige
afgørelser på det civilretlige område.
Der dannes hold bestående af et begrænset antal deltagere på samme
viden- og erfaringsniveau. Efter et generelt, teoretisk todages kursus
om udarbejdelse af civilretlige domme skal hvert hold gennemføre fem
sessioner på regionalt eller lokalt plan, som afholdes hver anden uge.
Under disse sessioner samarbejder de med en underviser om praktiske
opgaver med udgangspunkt i eksempler fra det virkelige liv. Dette
fremmer kollektiv læring om, hvordan man kan udarbejde en god,
analytisk forsvarlig og velbegrundet dom.
Juristernes mentor på arbejdspladsen deltager i læringssessionerne.
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Andre
bemærkninger

Denne LOVENDE PRAKSIS er af særlig interesse for lande, hvis
grunduddannelse udelukkende er baseret på mentorer ved domstolene
eller er todelt. Det betyder, at juristen arbejder i retten, men samtidig
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medvirker i en række fælles undervisningssessioner på det centrale eller
regionale uddannelsescenter.
I dette tilfælde skaber ovenstående metode en god forbindelse mellem
uddannelse på arbejdspladsen og på uddannelsescentret, fordi
arbejdspladsens mentorer og underviserne arbejder sammen i
læringsteams.
Denne metode med at arbejde i små læringsteams i et sikkert
læringsmiljø med fokus på at lære af hinanden snarere end af en
underviser kan indføres i alle former for grund- og videreuddannelse.
Indførelsen af disse procedurer krævede, at der blev nedsat en
projektgruppe bestående af medarbejdere fra SSR (en udstationeret
dommer ved civilretten, en kursusleder og en pædagogisk forsker) og
en justitssekretær.
Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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