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Tikimasi, kad Prancūzijos teisėjai kasmet dalyvaus penkias dienas
trunkančiuose tęstinio mokymo kursuose. Teisėjai kursus, kuriuose
numato dalyvauti, pasirenka iš kasmet skelbiamos mokymo programos,
kurią sudaro aštuonios bendro pobūdžio temos. Viena iš temų −
teisingumo vykdymas ir ji apima tokias potemes: valdymo (įskaitant
biudžeto vykdymą) priemonės, pokyčių valdymas, žmogiškųjų išteklių ir
rizikos valdymas, streso valdymas, vertinimo būdai, veiksmingumo
įvertinimas ir teisėjų ir viešosios politikos sąveika. Paprastai kursai
trunka tris dienas, tačiau vienas teminis kursas, kurį sudaro septyni
moduliai, trunka 21 dieną.
Šiuose kursuose gali dalyvauti visi Prancūzijos teisėjai ir kursų temas jie
pasirenka savarankiškai. Be to, NTM yra parengusi papildomas
programas, kuriomis siekiama konkrečių valdymo tikslų. Pirmoji
programa yra pagal užsakymą parengta kursų serija, kurios tikslas −
padėti į konkrečias valdymo pareigas paskirtiems teisėjams; pagal šią
programą numatyta suteikti mokymus valdymo klausimais naujiems
generaliniams sekretoriams, teismo departamentui vadovaujantiems
teisėjams, naujiems teismo vadovams, naujiems teismo vadovams, kurie
išdirbo vienus metus, ir parengti teismų vadovų mokymo planą (skirtą
teisėjams, kurie teismui vadovauja ne trumpiau kaip trejus metus).
Visai neseniai NTM parengė dar vieną programą, kurios tikslas −
parengti teisėjus, kurie domisi galimybe ateityje vykdyti valdymo
funkcijas teisme (departamentų vadovai, teismų vadovai ir t. t.), tačiau
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tokių funkcijų dar nevykdo. Ši programa pagrįsta išsamiais mokymais,
susijusiais su pagrindinių institucinių, administracinių ir visuomeninių
klausimų sprendimu, ir ją sudaro 10 modulių, kuriems kas mėnesį
skiriamos trys dienos. Programa vadinama Cycle Approfondi d’Etudes
Judiciaires (CADEJ). Šie kursai išskirtiniai dėl to, kad juose dalyvauja ne
tik teisėjai, bet ir keletas kitų sričių vadovaujančias pareigas einančių
darbuotojų ir valdytojų stažuotojų, pvz., iš įkalinimo įstaigų ir policijos.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National School for the Magistracy (ENM) (Nacionalinė teisėjų mokykla
(NTM))
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
Prancūzija
Tel. + 33 1 44 41 88 20
Faks. + 33 1 44 41 88 21
E. paštas enm-info-di@justice.fr
Svetainė http://www.enm-justice.fr

Kitos pastabos

Aprašytasis požiūris yra laikomas GERIAUSIA PATIRTIMI, tačiau
nacionalinės mokymo institucijos, norėdamos pasinaudoti šia patirtimi,
turės nustatyti aiškius išteklių panaudojimo prioritetus. Naujas ką tik
parengtas būsimiems vadovams ir valdytojams skirtas CADEJ mokymo
kursas yra PERSPEKTYVI PATIRTIS.

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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