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Decentralizuotų mokymų rengimas atsižvelgiant į vietos mokymo
poreikius ir klausimus

Pagrindiniai
ypatumai

Taikydami šią praktiką nacionaliniai mokymo centrai ir teismų
akademijos siekia padėti patenkinti vietos mokymo poreikius, spręsti
klausimus ir (arba) sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti
individualiuose mokymuose teisėjams ir prokurorams, dirbantiems
toliau nuo centrinės mokymo įstaigos esančiuose regionuose (taip pat
sumažinti logistikos išlaidas ir teikti mokymus daugiau dalyvių).
Paprastai laikomasi požiūrio, kad ši decentralizuota veikla turi būti
įtraukta į nacionalinio mokymo centro metinę mokymo programą, kuri
yra sudedamoji bendros nacionalinės strategijos dalis. Tačiau vietos
tarnyboms arba teismams suteikiama galimybė rengti nepriklausomus
vietos mokymus.
Bulgarija pateikė įdomų pavyzdį, kuriame derinamos abi sistemos.
Kasmet akademija suteikia galimybę apygardų teismams,
administraciniams teismams ir apygardos prokuratūroms teikti
paraiškas dėl išankstinių tikslinių akademijos dotacijų, kad palengvintų
regioninio mokymo, susijusio su bendro arba vietos pobūdžio
klausimais, organizavimą. Patvirtintos paraiškos biudžetas valdomas
atsižvelgiant į regionų poreikius, o patirtas išlaidas vėliau peržiūri ir
tvirtina akademija.
Pareiškėjai per iš anksto nustatytą terminą teikia biudžeto projektą. Jie
taip pat iš instituto bendros mokymo programos pasirenka mokymo
temą arba siūlo naują temą, jeigu ja reikia rengti konkrečius regioninius
mokymus. Jeigu pasiūlymas patvirtinamas ir akademija jau parengė su
tema susijusią mokymo veiklą, ji leidžia susipažinti su savo medžiaga.
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Priešingu atveju akademija padeda parinkti arba rekomenduoja būsimus
instruktorius ir užmegzti kontaktus tarp instruktoriaus ir pareiškėjo.
Paskui pareiškėjas privalo pasirūpinti logistika ir išspręsti visus kitus su
mokymo vietos įrengimu susijusius klausimus.
Ši praktika padeda palaikyti mokymo paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą,
nes kiekvienas Bulgarijos teisėjas turi teisę kasmet dalyvauti trijuose
savo nuožiūra pasirinktuose mokymų kursuose, o Sofijoje įsikūrusi
akademija neturi galimybių savo patalpose sutalpinti tiek daug
potencialių dalyvių.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National Institute of Justice (NIJ) (Nacionalinis teisingumo institutas
(NTI))
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarija
Tel. + 359 2 9359 100
Faks. + 359 2 9359 101
E. paštas nij@nij.bg
Svetainė http://www.nij.bg

Kitos pastabos

Šios decentralizuotos mokymo veiklos organizavimas yra puikiai
žinomas GEROSIOS PATIRTIES standartas, kuris taikomas daugumoje
ES mokymo institucijų.
Pirmiau aprašytas Bulgarijos pavyzdys, nors jo ir negalima pritaikyti, gali
būti hipotetiškai taikomas kaip orientyras tobulinant veikiančias
schemas šalyse, kurių teisinė sistema yra tokia pati ir pagal ją vietos
teismai ar prokuratūros, veikdami nacionalinių mokymo centrų vardu
arba jų prižiūrimi, gali imtis mokymo veiklos.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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