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Peamised
tunnusjooned

Mentorite ja koolitajate kasutamine töökohas on üldine standardtava
enamikus ELi riikides. See tagab kohtuniku või prokuröri praktikandi
sujuva sulandumise kohtusüsteemi ning selle raames pannakse eelkõige
rõhku individuaalsel lähenemisel põhineva õppe praktilisele poolele.
Mentor on tavaliselt väga kogenud kohtunik või prokurör, kellel on head
pedagoogioskused.
Madalmaades kujutab kohtunike ja prokuröride esmaõppe programm
endast n-ö paralleelõppe programmi – koolitatavad töötavad kohtus või
prokuratuuris ja tulevad koolituskeskusesse üksnes korrapäraste
vaheaegadega lühiajaliste koolituskursuste ajaks. See tähendab, et
oluline osa tegelikust koolitusest toimub töökohas. Sellist n-ö õppimist
praktilise tegevuse kaudu juhendab kohapeal kohtunikest ja
prokuröridest koosnev koolitajate ja mentorite meeskond. Teatav osa
nende tööajast on mõeldud tegutsemiseks mitme praktikandi
koolitaja/mentorina.
Töökohas tegutsevatel koolitajatel ja mentoritel on väga suur roll. Nad
juhendavad ja koolitavad, nõustavad ja suunavad praktikanti, samuti
annavad nad tagasisidet praktikandi töötulemuste kohta. Sellepärast on
oluline, et nad ise oleksid hea väljaõppega ja suutelised seda rolli täitma.
Sel eesmärgil on kohtunike koolituskeskus (SSR) töötanud välja
mitmekesise kursuste ja muude koolitustegevuste programmi selliste nii
algajate kui ka kogenenumate töökohtades tegutsevate koolitajate ja
mentorite jaoks. Programm hõlmab juhendamist ja kolleegide
konsultatsioone ning meistriklasse. Peale selle avaldati 2012. aastal
töökohtades tegutsevatele koolitajatele ja mentoritele mõeldud
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digitaalne käsiraamat. SSR korraldab korrapäraselt n-ö töökohapäeva
töökohtades tegutsevate koolitajate ja mentorite jaoks. See võimaldab
neil jagada kogemusi ja tugevdada oma võrgustikke.
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Asutuse
kontaktandmed

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postiaadress: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Külastusaadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel: + 31 88 361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Veebisait: http://www.ssr.nl

Märkused

Tegemist on HEA TAVAGA, mida saab kasutada mudelina, mille
abil suuremal või vähemal määral värskendada töökohtades
tegutsevate koolitajate ja mentorite süsteeme, mis on enamikus ELi
liikmesriikides kohtunike ja prokuröride koolitamise eesmärgil sisse
seatud.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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