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Klíčové znaky:

Využívání mentorů a školitelů na pracovišti představuje ve většině zemí
EU standardní běžný postup. Tento postup umožňuje bezproblémový
přechod justičních a právních čekatelů do justičního systému a klade
zvláštní důraz na praktickou stránku vzdělávání, které je poskytováno
individuálně.
Mentorem je obvykle velmi zkušený soudce nebo státní zástupce
s náležitými pedagogickými dovednostmi.
Vzdělávání a mentorování na pracovišti má zachovat úroveň účinné
správy a vytvořit příležitosti a podmínky pro implicitní znalosti založené
na zkušenostech a rovněž vhodný základ pro diskusi o výkonnosti
a efektivnosti.
V Bulharsku se tento postup uplatňuje po dokončení povinného
vzdělávání ve vzdělávacím středisku.
Když mladí soudci začínají vykonávat aktivní profesní činnost, potřebují
odborné vedení ze strany mentora v zájmu usnadnění jejich integrace
do justice a poskytnutí praktických nástrojů k zvládání každodenních
povinností. Národní institut spravedlnosti (NIJ) je ze zákona pověřen
sledováním výkonnosti absolventů během prvních dvou let činnosti
v rámci justice. Mentoři jsou vyškoleni NIJ a pravidelně se setkávají, aby
si vyměňovali osvědčené postupy ohledně toho, jak zajistit, aby byla
výkonnost mladých soudců a státních zástupců v souladu s počátečním
vzděláním, jehož se jim dostalo u NIJ.
Tento systém poskytuje NIJ zpětnou vazbu ohledně toho, nakolik
program počátečního vzdělávání (obsah, organizace atd.) splňuje
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požadavky praxe. Mentoři se podílejí rovněž na hodnocení mladých
soudců, které provádí Nejvyšší soudní rada (SCJ).
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Kontaktní údaje National Institute of Justice (NIJ) (Národní institut spravedlnosti)
instituce
14 EkzarhYossif Str
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

Jedná se o DOBRÝ POSTUP, který může v menším či větším rozsahu
sloužit jako vzor pro obnovení systémů školitelů a mentorů na
pracovišti, které jsou ve většině členských států EU zavedeny za účelem
vzdělávání soudců a státních zástupců.

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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