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Hovedtræk:

Brugen af mentorer og undervisere på arbejdspladsen er almindelig
praksis i de fleste EU-lande. Det giver mulighed for, at en ung dommer
eller anklager uden problemer kan komme ind i retssystemet, og lægger
særlig vægt på den praktiske side af uddannelsen, der gennemføres på
individuel basis.
En mentor er normalt en meget erfaren dommer eller anklager med
gode pædagogiske evner.
I Nederlandene er grunduddannelsen for dommere og anklagere et
"dobbelt-uddannelsesprogram", hvilket vil sige, at deltageren arbejder i
retten eller på anklagemyndighedens kontor og kun befinder sig i
uddannelsescentret med jævne mellemrum til korte kurser. Det
betyder, at en stor del af den egentlige undervisning finder sted på
arbejdspladsen. Denne "learning by doing"-metode styres omhyggeligt
af et team af undervisere og mentorer på arbejdspladsen, der er
dommere og anklagere. En del af deres arbejde består i at fungere som
undervisere/mentorer for en række unge dommere/anklagere.
Undervisere og mentorer på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle.
De vejleder, underviser, coacher og rådgiver de unge
dommere/anklagere og giver feedback på deres præstation. Det er
derfor vigtigt, at de selv er veluddannede og har forudsætningerne for
at udføre denne opgave. Med henblik herpå har SSR udviklet et varieret
program med kurser og andre aktiviteter for disse undervisere og
mentorer på arbejdspladsen, både for begyndere og for de mere erfarne
undervisere og mentorer. Det omfatter coaching og peer-møder samt
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undervisning på masterniveau. Desuden blev der i 2012 udgivet en
digital håndbog for undervisere og mentorer på arbejdspladsen. SSR
arrangerer jævnligt en event for disse undervisere og mentorer, hvor de
får mulighed for at udveksle erfaringer og styrke deres netværk.
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Kontaktoplysninger

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postadresse: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Besøgsadresse: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tlf.: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Websted: http://www.nij.bg

Andre
bemærkninger

Dette er GOD PRAKSIS, der kan være en model for, hvordan man i
mindre eller højere grad kan holde undervisere og mentorer
ajourført på arbejdspladsen, idet de fleste EU-medlemsstater har
indført dette system som led i uddannelsen af dommere og
anklagere.

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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