Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Многообещаваща практика

Държава: Англия и Уелс
април 2014 г.

Наименование Обучение по ръководство и управление
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Англия и Уелс Съдебният колеж е в процес на разработване на
програма за развитие на капацитета на ръководене и управление за
съдиите във всички юрисдикции, които имат ръководни и
управленски отговорности (Съдии на ръководни и управленски
длъжности: Leadership and Management Judges (LMJs). След
провеждането на консултации с голям брой висши съдии, с
отговорници за човешките ресурси в рамките на съдебната система
и външни органи, първата програма стартира през 2014 г. Всяка
програма ще бъде с продължителност приблизително четири
месеца и се очаква да се провежда два пъти годишно. При
капацитет от 25 съдии годишно приоритет при попълването на
бройките ще се отдава на тези съдии, които наскоро са били
назначени на ръководни или управленски длъжности. Програмата
включва модули по теми, като например „Как да разберете вашата
организация, общуване и работа с други организации; управление
на човешки ресурси; и как да управляваме себе си като лидер”.
Акцентът на програмата се поставя върху практическото обучение
и прилагането на основни умения и качества за лидерство и
управление. За да се осигури разходна ефективност и оптимална
релевантност на материалите, ще се използват изцяло онлайн
ресурсите и вътрешните експертни становища (както съдебните,
така и тези за обучение).
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Други
коментари

Настоящата програма е МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА, в етап
на ориентирано към нуждите развитие. Вероятно ще станем
свидетели на експоненциално увеличение на тези дейности през
следващите години.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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