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Κύρια
Κάθε φορά που εισάγονται νομοθετικές τροποποιήσεις μεγάλης
χαρακτηριστικά: κλίμακας ή θεσπίζεται σημαντικός νέος νομικός μηχανισμός σε
κάποιον τομέα δικαίου, οι φορείς κατάρτισης καλούνται να
απευθυνθούν άμεσα σε μεγάλο αριθμό μελών του δικαστικού
σώματος, προκειμένου να τους παράσχουν κατάλληλη κατάρτιση στα
εν λόγω θέματα.
Η κατάρτιση αυτή πρέπει να βασίζεται σε προσεκτικά σχεδιασμένη
διαδικασία, να αντανακλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατάρτισης,
να παρέχεται κατά το δυνατόν υπό τις ίδιες συνθήκες κατάρτισης και,
λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της κατάρτισης, να είναι όσο το
δυνατόν πιο αποδοτική από οικονομική άποψη.
Στη Ρουμανία ανέκυψε η ανάγκη εκ νέου κατάρτισης όλου του
δικαστικού σώματος σε τέσσερις νέους κώδικες: τον αστικό κώδικα,
τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα
ποινικής δικονομίας. Για τον σκοπό αυτόν, το Εθνικό Ινστιτούτο
Δικαστικών Λειτουργών (National Institute of Magistracy - NIM)
κατάρτισε ενιαία, κεντρική στρατηγική, η οποία περιλάμβανε 1)
προσδιορισμό των εκπαιδευτών· 2) οργάνωση σεμιναρίων σε
αποκεντρωμένη βάση· 3) συνεχή επικαιροποίηση των προγραμμάτων
σπουδών στο πλαίσιο της κατάρτισης· 4) διοργάνωση εθνικών
συνεδρίων σε κεντρικό επίπεδο, με αναμετάδοση στο διαδίκτυο και
βιντεοσκοπήσεις που προβάλλονται στα σεμινάρια που
πραγματοποιούνται σε αποκεντρωμένη βάση για το σύνολο των
δικαστών σε όλη τη Ρουμανία.
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Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε το υλικό κατάρτισης,
καθώς και ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για τους νέους κώδικες.
Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστικών Λειτουργών (NIM)
οργάνωσε επίσης δραστηριότητες «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών».
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Άλλες
παρατηρήσεις

Το ανωτέρω παράδειγμα αποτελεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ για την
αντιμετώπιση τέτοιου είδους προκλήσεων. Παρουσιάζεται
ανεξαρτήτως του τομέα δικαίου στον οποίο μπορεί να έχει εφαρμογή.
Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε άλλα προγράμματα κατάρτισης και
πρέπει να υιοθετηθεί όπου αυτό είναι δυνατό.
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