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Οργάνωση αποκεντρωμένης κατάρτισης για την αντιμετώπιση
τοπικών αναγκών και ζητημάτων κατάρτισης

Κύρια
Με την πρακτική αυτή, τα εθνικά κέντρα κατάρτισης και οι δικαστικές
χαρακτηριστικά: ακαδημίες επιδιώκουν να δώσουν λύση στις τοπικές ανάγκες και τα
τοπικά ζητήματα κατάρτισης και/ή να καταστήσουν την κατάρτιση με
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων περισσότερο προσβάσιμη
στους δικαστές και τους εισαγγελείς που εργάζονται σε περιφέρειες οι
οποίες απέχουν αρκετά από τον κεντρικό φορέα κατάρτισης
(περιορίζοντας έτσι τις υλικοτεχνικές δαπάνες, ενώ παράλληλα
στοχεύουν σε πιθανώς υψηλότερο αριθμό συμμετεχόντων).
Η συνήθης προσέγγιση είναι να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι
αποκεντρωμένες δραστηριότητες στο ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης
του εθνικού κέντρου κατάρτισης στο πλαίσιο συνολικής εθνικής
στρατηγικής. Ωστόσο, η ύπαρξη τοπικά οργανωμένης ανεξάρτητης
κατάρτισης αναγνωρίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια των τοπικών
υπηρεσιών ή δικαστηρίων.
Η Βουλγαρία παρουσίασε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα συνδυασμού
και των δύο συστημάτων. Κάθε χρόνο, η Ακαδημία προσφέρει στα
τοπικά δικαστήρια, στα διοικητικά δικαστήρια και στις εισαγγελίες τη
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για προκαθορισμένες
επιχορηγήσεις της Ακαδημίας, με σκοπό να διευκολυνθεί η οργάνωση
της περιφερειακής κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα γενικού ή
τοπικού ενδιαφέροντος. Ο εν λόγω προϋπολογισμός, εφόσον
εγκριθεί, τελεί υπό διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο και, στη
συνέχεια, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξετάζονται και
εγκρίνονται από την Ακαδημία.
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Οι αιτούντες υποβάλλουν σχέδιο προϋπολογισμού εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας. Επίσης, επιλέγουν ένα θέμα από το
συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου ή προτείνουν νέο
θέμα, εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη περιφερειακής
κατάρτισης. Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή και εάν η Ακαδημία έχει
ήδη αναπτύξει το θέμα σε κάποια από τις δραστηριότητες κατάρτισης
που έχει υλοποιήσει, τότε προσφέρει το δικό της υλικό κατάρτισης. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Ακαδημία παρέχει βοήθεια για τον εντοπισμό
ή τη σύσταση εν δυνάμει εκπαιδευτών και την πραγματοποίηση των
αναγκαίων επαφών μεταξύ των εκπαιδευτών και του αιτούντος. Η
υλικοτεχνική υποδομή και όλα τα άλλα στοιχεία που σχετίζονται με
την οργάνωση του χώρου αποτελούν ευθύνη του αιτούντος.
Η πρακτική αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ
ζήτησης και προσφοράς κατάρτισης, καθώς κάθε βούλγαρος
δικαστής έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει τρία μαθήματα της
επιλογής του ανά έτος και η Ακαδημία της Σόφιας δεν έχει τη
δυνατότητα να φιλοξενήσει τόσο μεγάλο αριθμό πιθανών
συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις της.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Η διοργάνωση αυτών των αποκεντρωμένων δραστηριοτήτων
κατάρτισης είναι ευρέως γνωστή πάγια ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ που
εφαρμόζεται στους περισσότερους φορείς κατάρτισης της ΕΕ.
Το βουλγαρικό παράδειγμα που περιγράφεται ανωτέρω, αν και δεν
μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε άλλα προγράμματα κατάρτισης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιδέα για υποθετική βελτίωση των
υφιστάμενων συστημάτων σε χώρες με πανομοιότυπο νομικό
πλαίσιο, βάσει του οποίου τα τοπικά δικαστήρια ή οι εισαγγελίες
έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν δραστηριότητες κατάρτισης για
λογαριασμό ή υπό την επίβλεψη των εθνικών φορέων κατάρτισης.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
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βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων », που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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