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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.
Ve Francii se tato otázka řešila zorganizováním řady aktivit v oblasti
dalšího vzdělávání, které se konaly v Paříži a u devíti odvolacích soudů
(po celé zemi), kde má Národní škola soudců (ENM) regionální
koordinátory vzdělávání. Tento plán byl doplněn navržením elearningového kurzu týkajícího se právní reformy, který byl přenesen na
intranet ENM a v době přijetí reformy byl přístupný všem soudcům
a úředníkům ve Francii. Plán dále obsahoval vypracování dokumentace,
která byla dostupná v papírové podobě i na CD-ROMu.
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Internetové stránky: http://www.enm-justice.fr
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.
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