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για ζητήματα ψυχικής υγείας
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Το ειδικό δικαστήριο για ζητήματα ψυχικής υγείας (Mental Health
Tribunal - MHT) στην Αγγλία (η Ουαλία έχει χωριστό αντίστοιχο ειδικό
δικαστήριο) προσφέρει ένα ετήσιο πρόγραμμα επιλογής σεμιναρίων
κατάρτισης για τους δικαστικούς αξιωματούχους του, το οποίο
καλύπτει ευρύ φάσμα σχετικών θεμάτων. Όλοι οι δικαστικοί
αξιωματούχοι υποχρεούνται να παρακολουθούν ένα διήμερο
πρόγραμμα κατάρτισης ετησίως. Το πρόγραμμα κατάρτισης του MHT
επανεξετάζεται τακτικά από την Εθνική Επιτροπή Κατάρτισης και το
περιεχόμενό του τροποποιείται ώστε να συμπεριλαμβάνει νέα
θέματα. Η λεπτομερής αξιολόγηση κάθε σεμιναρίου είναι επαρκής και
διενεργείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που
συμπληρώνεται
από
τους
συμμετέχοντες
δικαστικούς
αξιωματούχους. Η αξιολόγηση όλων των ενοτήτων ενός μαθήματος
(και του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του
μεμονωμένου μαθήματος) αναλύεται στη συνέχεια από την Εθνική
Επιτροπή Κατάρτισης.
Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρακτική και η
διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων που εστιάζεται στα επιμέρους
σεμινάρια μπορεί μεν να αποτέλεσε ουσιαστικό στοιχείο για τη
διασφάλιση της ποιότητας και σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση
της ενημέρωσης της Εθνικής Επιτροπής Κατάρτισης, παρείχε όμως
ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία του συνολικού
προγράμματος όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των
συμμετεχόντων, καθώς και σχετικά με τις αλλαγές που θα
μπορούσαν, κατά περίπτωση, να χρειαστούν για την αντιμετώπιση
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τυχόν ελλείψεων στη μορφή και την ουσία του τρέχοντος
προγράμματος και την προσέγγιση ως προς την κατάρτιση.
Κατά συνέπεια, το 2012 το ειδικό δικαστήριο για ζητήματα ψυχικής
υγείας διενέργησε αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος
κατάρτισης (στο δικαστήριο υπάγονται περισσότεροι από 1 000
δικαστικοί αξιωματούχοι). Η αξιολόγηση αυτή συμπεριλάμβανε τη
συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την ανάλυση
δεδομένων με σκοπό α) να επανεξεταστεί η τρέχουσα κατάρτιση που
παρέχεται στα μέλη του δικαστηρίου και β) να ενισχυθούν το
περιεχόμενο και η ποιότητα της κατάρτισης που θα παρέχεται στο
μέλλον. Μολονότι ορισμένα επιμέρους μαθήματα κατάρτισης είχαν
ήδη αξιολογηθεί με δομημένο τρόπο, οι επικεφαλής του
προγράμματος ήθελαν να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο την
ανάλυση και να μπορέσουν να αποκτήσουν ευρύτερη εικόνα του
τρόπου παροχής και του αντικειμένου της κατάρτισης στο ειδικό
δικαστήριο.
Ορισμένα ερωτήματα αφορούσαν πρακτικά ζητήματα· άλλα
ερωτήματα αφορούσαν τη μορφή μαθήματος που προτιμούν οι
δικαστικοί αξιωματούχοι (π.χ. κατά πόσον τα επιμέρους
προγράμματα κατάρτισης θα έπρεπε να προσφέρονται σε όλα τα μέλη
του ειδικού δικαστηρίου ή εάν ορισμένα μαθήματα θα έπρεπε να
στοχεύουν σε συγκεκριμένες εξειδικευμένες ομάδες)· και άλλα
ερωτήματα που αφορούσαν ζητήματα όπως η μορφή, ο ρυθμός, το
επίπεδο, η ισορροπία και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του συνολικού
προγράμματος.
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Η ανταπόκριση στο ερωτηματολόγιο ήταν εξαιρετική και, βάσει των
συμπερασμάτων, η ομάδα κατάρτισης του ειδικού δικαστηρίου
διεξάγει επί του παρόντος διαδικασία προσαρμογής ορισμένων
πτυχών του συνολικού προγράμματος, ώστε να αντικατοπτριστούν οι
απόψεις των μελών του. Ως εκ τούτου, η πρακτική αυτή μπορεί να
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