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Klíčové znaky:

Kdykoli se ukáže, že práci soudců a státních zástupců nelze analyzovat
samostatně, jelikož se může mísit s různými jinými profesemi,
právnickými i neprávnickými, zdůrazňují některé vzdělávací instituce
přidanou hodnotu vzdělávání, které je poskytováno smíšené skupině
účastníků.
Uvádí se, že tento přístup je velmi úspěšný, a to na základě přidané
hodnoty pro každou cílovou skupinu účastníků, kteří vidí, jak se daný
proces vyvíjí z hlediska jiné profese. To všem účastníkům z justiční
oblasti i mimo ni umožňuje prokázat porozumění a vyšší úroveň
informovanosti, pokud jde o soudní správu jakožto celek.
V Bulharsku se v mnoha aspektech justičního vzdělávání plošně
uplatňuje obecný kombinovaný přístup ke vzdělávání. Vzdělávací
činnosti byly rozšířeny a zahrnují: smíšené vzdělávací skupiny v rámci
justiční oblasti i mimo ni, smíšené školicí týmy, kombinované formy
vzdělávání a kombinované institucionální vzdělávání v rámci justice i
mimo ni. Smíšené vzdělávací skupiny jsou složeny z různých odborníků
a mohou zahrnovat soudce, státní zástupce, soudní vyšetřovatele,
administrativní pracovníky soudů, policejní vyšetřovatele, zaměstnance
Ministerstva spravedlnosti, právní odborníky v bankách, mediální
odborníky / novináře.
Tento přístup se ukázal jako velmi úspěšný, jelikož pro každou cílovou
skupinu účastníků je užitečné vidět proces z hlediska jiné profese. To
všem účastníkům z oblasti justice i mimo ni umožňuje rozvíjet
porozumění a dosáhnout vyšší úrovně informovanosti ve vztahu k
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soudní správě jakožto celku.

Kontaktní údaje National Institute of Justice (NIJ) (Národní institut spravedlnosti)
instituce
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulharsko
Tel. + 359 2 9359 100
Fax + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Internetové stránky: http://www.nij.bg
Další poznámky

Vzdělávací instituce mohou případně zvážit přenesení výše uvedeného
systému, který lze považovat za DOBRÝ POSTUP, zejména tehdy, jsouli samy oprávněny organizovat vzdělávací akce určené jiným profesím,
než těm, na něž se zaměřují, nebo v partnerství s jinými národními
institucemi.

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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