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Denumirea
practicii

Evaluarea integrală a programului Instanței privind sănătatea mintală

Caracteristici
principale:

Tribunalul privind sănătatea mintală (Mental Health Tribunal – MHT) din
Anglia (Țara Galilor are propria sa instanță privind sănătatea mintală)
oferă deținătorilor de funcții judiciare (Judicial Office Holders – JOH) un
program anual de activități de formare la alegere, care abordează o
serie de teme în domeniu. Toții deținătorii de funcții judiciare au
obligația să participe la un program de formare de două zile, în fiecare
an. Programul de formare al Tribunalului privind sănătatea mintală este
revizuit periodic de Comitetul Național de Formare (National Training
Committee – NTC) al acestuia, conținuturile programului fiind modificate
în așa fel încât să permită abordarea de teme noi. Evaluarea detaliată a
fiecărei activități de formare este efectuată în mod corespunzător, cu
ajutorul unui chestionar online care se completează de către
participanții din rândul deținătorilor de funcții judiciare. Ulterior,
Comitetul Național de Formare analizează această evaluare unică a
tuturor sesiunilor de formare (și a modului în care au fost îndeplinite
obiectivele fiecărui curs în parte).
Cu toate acestea, s-a recunoscut că, în pofida faptului că reprezintă un
element esențial pentru asigurarea calității și un mijloc important care
facilitează transmiterea unui feedback către NTC, acest proces de
evaluare de rutină și axat pe activitate oferea prea puține informații cu
privire la capacitatea programului în ansamblu de a reuși să
îndeplinească nevoile membrilor, precum și cu privire la eventualele
schimbări care ar putea fi necesare pentru remedierea posibilelor
neajunsuri privind forma și conținutul programului existent și modul de
abordare a formării.
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În consecință, în 2012, Tribunalul privind sănătatea mintală a organizat
o evaluare a întregului său program de formare (jurisdicția sa cuprinde
un număr de peste 1 000 de deținători de funcții judiciare). Evaluarea a
fost efectuată prin utilizarea unui chestionar online și prin analizarea
datelor prin care s-a urmărit (a) să se reexamineze activitățile de
formare existente oferite membrilor jurisdicției și (b) să se amelioreze
conținutul și calitatea formării oferite în viitor. Deși cursurile de formare
individuale făceau deja obiectul unei evaluări structurate, conducătorii
programului au dorit să aprofundeze această chestiune și să creeze
posibilitatea de a avea o perspectivă mai largă asupra formării oferite în
cadrul tribunalului și asupra modului în care formarea este furnizată la
nivelul tribunalului, în ansamblu.
Unele întrebări s-au referit la aspecte practice, iar altele au vizat
formatele de curs preferate de deținătorii de funcții judiciare (de
exemplu, dacă activitățile de formare ar trebui să se adreseze tuturor
membrilor Tribunalului privind sănătatea mintală sau dacă ar trebui să
existe cursuri adresate unor grupuri specifice de membri specialiști); alte
întrebări au abordat aspecte precum stilul, ritmul, nivelul, echilibrul și
calitatea percepută a programului în ansamblu.
Datele de
contact ale
instituției

Judicial College (Colegiul Judiciar)
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
United Kingdom
Telefon: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Site internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

Alte observații

Chestionarul a generat rezultate excelente și, ca urmare a concluziilor
extrase, echipa de formare din cadrul Tribunalului se află în prezent întrun proces de ajustare a anumitor aspecte ale întregului program, în așa
fel încât să reflecte opiniile membrilor acesteia. Prin urmare, aceasta
trebuie încă să fie considerată o PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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