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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
obzvláštní důraz na praktickou stránku vzdělávání, které je poskytováno
individuálně.
Mentorem je obvykle velmi zkušený soudce nebo státní zástupce
s náležitými pedagogickými dovednostmi.
V Nizozemsku představuje program počátečního vzdělávání soudců
a státních zástupců „program dvojího vzdělávání“, tj. čekatelé pracují
u soudu nebo na státním zastupitelství a v pravidelných intervalech
docházejí do vzdělávacího střediska za účelem absolvování krátkých
vzdělávacích kurzů. To znamená, že se významná část vlastního
vzdělávání uskutečňuje na samotném pracovišti. Toto „učení praxí“ je
pečlivě usměrňováno týmem školitelů a mentorů na pracovišti, kterými
jsou soudci a státní zástupci. TI během části své pracovní doby působí
jako školitelé/mentoři pro určitý počet justičních a právních čekatelů.
Školitelé a mentoři na pracovišti hrají zásadní úlohu. Vydávají justičním
a právním čekatelům pokyny a poučují je, radí jim, vedou je a poskytují
jim zpětnou vazbu ohledně jejich výkonu. Je proto důležité, aby byli
sami náležitě vyškoleni a připraveni na plnění této úlohy. Za tímto
účelem vyvinulo Vzdělávací a studijní středisko pro soudcovský sbor
(SSR) program různých kurzů a jiných činností pro školitele a mentory
na pracovišti, a to jak pro začátečníky, tak i pro zkušenější školitele
a mentory. Tento program zahrnuje odborné vedení a vzájemné
konzultace a specializované semináře (master class). V roce 2012 byla
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mimoto pro školitele a mentory na pracovišti zveřejněna elektronická
příručka. SSR pořádá pro tyto školitele a mentory na pracovišti
pravidelně Den pracoviště s cílem umožnit jim sdílet zkušenosti a posílit
jejich sítě.

Kontaktní údaje Training and Study Centre for the Judiciary (SSR) (Vzdělávací a
instituce
studijní středisko pro soudcovský sbor)
Poštovní adresa: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Adresa pro návštěvy: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel. + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Internetové stránky: http://www.ssr.nl
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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