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МЕНТОРСКА РАДИОНИЦА
(СУДИЈЕ - ПРВА СМЕНА)
Менторска радионица за судије би ове године имала за циљ наставак рада по ''малим групама'', ''још
мањим'' него претходне као и претпрошле године, с тим што би сада у менторским групама у првој
смени учествовале претежно судије (не рачунајући модераторе група) које су у претходној сезони
биле на основној листи другог степена такмичења и они који су кандидати за напредовање на други
степен такмичења; оквирни термини за рад су понедељак, среда и четвртак после подне, и то са
сесијама које би оријентационо трајале по 75 минута, прве две и трећа, од 45 минута (не више, и не
мање од тога);
Идеја је, и даље, да се покушају ''промешати'' судије са различитих лига и подручја како би разменили
искуства, што би за последицу имало уједначавање начина рада (усавршавања судија), а у крајњем и
критеријума суђења;
Овај модел рада се заснива на тзв. групном менторском раду; сваку ''малу групу'' би сачињавао за
целисходан рад оптимилан број судија (оквирно 2 до 3 судијска пара), где би контролори Супер лиге
и међународне судије били модератори група, контролори идентификовали критичне и дискутабилне
тачке (одлуке) судија (заједно са судијама), а судије потом (у даљем суђењу) вршиле корекцију
уочених слабости;
Састав сваке групе има ''свој смисао'', интенција је на размени искустава судија и контролора са
највишег степена са судијама који могу бити потенцијални кандидати за напредовање;
Као припрему за менторску радионицу, све судије које су одређене за рад у ''менторској радионици''
(10 парова) припремиће и понети са собом на камп све видео клипове са утакмица које су судили ове
године (само видео клипови, не доносити целе снимке утакмица, или ''сиров'' материјал, јер на кампу
нема ни места ни времена да се ''секу'' клипови); на тај начин ћемо видети ко од судија снима своје
утакмице, да ли их снима, и како врше анализу; напослетку, циљ нам је да их обучимо како да сами
врше анализу сопствених утакмица;
На самим сесијама (менторским радионицама) сваки судијски пар би представио своје клипове и
објаснио одлуке; потом би сви заједно изнели запажања о представљеним одлукама; после тога би уз
''надзор'' модератора групе, учесници ''малих група'' извукли закључке и утврдили исправне одлуке
које је требало донети (усаглашавање критеријума суђења);
Свакој ''малој'' групи ће за рад бити довољан један преносиви рачунар (лаптоп), па се због тога судије
које су обухваћене менторском радионицом моле да исте понесу са собом на камп, уколико их
поседују;
Све видео клипове са утакмица које су судили ове године, судије су обавезне да предају приликом
доласка на камп модератору групе (ментору) у коју су разврстани, на одговарајућем магнетном
запису (судије треба да имају у виду да се уређаји (меморије, дискови и сл.) на којима предају клипове
неће враћати.
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