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Klíčové znaky:

V případě rozsáhlých změn právních předpisů nebo zavedení důležitého
nového právního nástroje v jakékoli oblasti práva čelí vzdělávací
instituce potřebě zaměřit se okamžitě na vysoký počet justičních
pracovníků s cílem poskytnout jim náležité vzdělávací kurzy v daných
oblastech.
Toto vzdělávání by mělo být pečlivě plánováno, mělo by odrážet
komplexní vzdělávací strategii, probíhat za pokud možno za stejných
podmínek a s přihlédnutím k rozsahu vzdělávání by mělo být nákladově
co nejefektivnější.
Rumunsko čelilo potřebě přeškolit všechny justiční pracovníky
s ohledem na čtyři nové zákoníky: občanský zákoník, občanský soudní
řád, trestní zákoník a trestní řád. Za tímto účelem navrhl Národní
institut soudců (NIM) jednotnou centrální strategii, která zahrnovala
1. určení školitelů; 2. uspořádání decentralizovaných seminářů;
3. průběžnou aktualizaci studijního programu; 4. uspořádání
celostátních konferencí na ústřední úrovni s internetovým vysíláním
a pořízením obrazových záznamů pro použití na decentralizovaných
seminářích určených pro všechny soudce v celém Rumunsku.
Současně byly s ohledem na nové zákoníky vypracovány a rozšířeny
vzdělávací materiály, jakož i moduly elektronického učení. NIM mimoto
zajistil aktivity v oblasti „školení školitelů“.

Kontaktní údaje National Institute of Magistracy (Národní institut soudců)
instituce
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
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Další poznámky

Výše uvedený příklad představuje NEJLEPŠÍ POSTUP při řešení
problémů tohoto druhu. Je realizován bez ohledu na oblast práva, které
se může týkat. Je snadno přenositelný a měl by se použít, kdykoli je to
možné.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.

2

