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Στη Γαλλία, οι εκπαιδευόμενοι δικαστές αξιολογούν συνεχώς την
ποιότητα της αρχικής τους κατάρτισης και διατυπώνουν υποδείξεις
και προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του συστήματος
κατάρτισης.
Κάθε εκπαιδευόμενος καλείται, προτού αναλάβει καθήκοντα, να
συμπληρώσει ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο σχετικά με την
περίοδο των σπουδών του στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών (ENM). Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο
διαδίκτυο στον ιστότοπο της ENM στο τέλος της 8μηνης περιόδου
σπουδών στο Μπορντό.
Το ερωτηματολόγιο ζητεί από τους εκπαιδευόμενους να
αξιολογήσουν τη βελτίωση που σημείωσαν οι ίδιοι και να
διαπιστώσουν αν έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες που θα έπρεπε να
τους έχει παράσχει η κατάρτισή τους. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, αλλά
ενημερώνονται ότι το ερωτηματολόγιο είναι σημαντικό για να
μπορέσει η ENM να βελτιώσει τα προγράμματα σπουδών/μαθήματα
κατάρτισης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου είναι έως και 3 ώρες, λόγω του μεγάλου αριθμού
των ερωτήσεων. Οι απαντήσεις είναι ασφαλώς ανώνυμες. Περίπου το
75% των εκπαιδευομένων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο κατά το
περασμένο έτος.
Η ENM έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό συνεχούς αξιολόγησης του
προγράμματος σπουδών της. Κάθε τάξη εκπαιδευομένων χωρίζεται
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σε μικρές ομάδες των περίπου 20 ατόμων για δραστηριότητες
εργαστηρίων. Κάθε μικρή ομάδα εκλέγει τον εκπρόσωπό της. Μία
φορά τον μήνα πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των
εκπροσώπων και του διευθυντή σπουδών, χωρίς τους διδάσκοντες,
με σκοπό την αξιολόγηση και τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με το
πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς και τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσής
του σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια, ο διευθυντής σπουδών
συντάσσει έκθεση, η οποία διανέμεται στους διδάσκοντες. Ως εκ
τούτου, το περιεχόμενο ή η μορφή των μαθημάτων κατάρτισης
μπορεί να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των
εκπροσώπων.
Κάθε χρόνο, τρεις ή τέσσερις από τους εκπροσώπους των μικρών
ομάδων συμμετέχουν σε μακράς διάρκειας διαδικασία αξιολόγησης
σε συνεργασία με τον διευθυντή σπουδών. Έργο των εκπροσώπων
αυτών είναι να παρουσιάσουν νέες ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο
των μαθημάτων κατάρτισης, την οργάνωση του προγράμματος
σπουδών και την παιδαγωγική και στη συνέχεια να διατυπώσουν
παρατηρήσεις ή προτάσεις για τη βελτίωση της περιόδου σπουδών
στην ENM. Ξεκινούν τις εργασίες τους περίπου τρεις μήνες μετά την
έναρξη της περιόδου σπουδών στην ENM. Το έργο τους δεν
ολοκληρώνεται στο τέλος της περιόδου σπουδών, αλλά συνεχίζεται
κατά τη διάρκεια της 10μηνης πρακτικής άσκησης στο δικαστήριο,
που έπεται της περιόδου σπουδών. Έτσι, μπορούν να αξιολογήσουν
το περιεχόμενο των σπουδών και την παιδαγωγική της ENM τη
στιγμή που παίρνουν το βάπτισμα του πυρός στα δικαστήρια και
καλούνται να εφαρμόσουν όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.
Οι εν λόγω εκπρόσωποι διατηρούν επικοινωνία με τον διευθυντή
σπουδών, αλλά και με τους άλλους εκπαιδευόμενους στην τάξη, οι
οποίοι μπορούν να τους παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς
μπορεί να βελτιωθεί η κατάρτιση στην ENM.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο δικαστήριο, οι
εκπρόσωποι αυτοί συνεργάζονται επίσης με τους εκπροσώπους της
επόμενης τάξης που σπουδάζουν ταυτόχρονα στην ENM. Με τον
τρόπο αυτόν, η διεύθυνση σπουδών μπορεί να αποκτήσει λεπτομερή
ενημέρωση για την περίοδο σπουδών.
Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης έχει αποδειχθεί πολύ
αποτελεσματικό. Εν γένει, οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν πολύ
ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες συχνά ενσωματώνονται στα
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προγράμματα κατάρτισης. Για παράδειγμα, πέρυσι προστέθηκαν στο
πρόγραμμα σπουδών οι περίοδοι αυτοεκπαίδευσης.
Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα

National School for the Magistracy (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
France
Τηλέφωνο: + 33 1 44 41 88 20
Φαξ: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Ιστότοπος: http://www.enm-justice.fr

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

3

