Τόπος ∆ιεξαγωγής

: Βρυξέλλες

Ηµεροµηνία

: 11 και 12/12/2014

Τίτλος Σεµιναρίου

: Conference of Training Directors :
New approaches to learning and
related financial aspects, measuring
effects, learning as impetus for
personal and institutional change,
career management and learning)

Συµµετοχή

: 1.Κωνσταντίνος Κωστόπουλος,
2.∆ηµήτριος Πέππας, Σύµβουλοι ΕλΣ
3.Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρωτοδίκης,
Σύµβουλος
∆ικαιοσύνης
και
Εσωτερικών Υποθέσεων στη Μόνιµη
Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ
4.Σπυρίδων Παππάς, ∆ικηγόρος
Βρυξελλών

Σχόλια
Κατά τη χρονική περίοδο 11-12 ∆εκεµβρίου 2014, είχα την
τιµή να εκπροσωπήσω την Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
(µαζί µε τους Συµβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρίους Κ.
Κωστόπουλο και ∆. Πέππα, καθώς και το δικηγόρο Βρυξελλών
κύριο Σπ. Παππά) στην ετήσια ∆ιάσκεψη των ∆ιευθυντών των
µελών του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ικαστικής Κατάρτισης (EJTN),
που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες και, συγκεκριµένα, σε αίθουσα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατά την πρώτη ηµέρα, το καλωσόρισµα απηύθυνε η κα
Valerie Sagant, εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών της
Γαλλίας. Επίσης, χαιρέτισαν τη ∆ιάσκεψη η κα Mady DelvauxStehres, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής JURI του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, και η κα Caterina Chinnici, µέλος της Επιτροπής
LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, παρενέβη ο κ.
Andrea Orlando, Υπουργός ∆ικαιοσύνης της Ιταλίας, ως ασκών
την Προεδρία του Συµβουλίου Υπουργών ∆ικαιοσύνης της Ε.Ε., ο
οποίος

αναφέρθηκε

στα

Συµπεράσµατα

του

Συµβουλίου

Υπουργών ∆ικαιοσύνης για τη ∆ικαστική Κατάρτιση, που
υιοθετήθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συµβουλίου
Υπουργών ∆ικαιοσύνης της 4ης ∆εκεµβρίου 2014. Εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγινε παρουσίαση της πρόσφατης ετήσιας
έκθεσής της για τη ∆ικαστική Κατάρτιση για το 2014 από την κα
Alexandra Jour-Schroeder, ∆ιευθύντρια ∆ικαστικής Συνεργασίας
σε Ποινικές Υποθέσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης της
Επιτροπής. Εκ µέρους της επερχόµενης Λετονικής Προεδρίας του
Συµβουλίου

(α’

εξάµηνο

2015),

έγινε

παρουσίαση

των

προτεραιοτήτων στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης από την κα Irena
Kucina, Υφυπουργό ∆ικαιοσύνης της Λετονίας. Περαιτέρω, τους
στόχους της ∆ιάσκεψης ανέπτυξε ο κ. Wojcieh Postulski, Γενικός
Γραµµατέας του ∆ικτύου (EJTN). Στη συνέχεια, τρεις ∆ικαστές (οι
κύριοι John Phillips από το Ηνωµένο Βασίλειο, Raffaele Sabato
από την Ιταλία και Henrik Rothe από τη ∆ανία) αναφέρθηκαν στην
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ως εργαλείο βελτίωσης της
∆ικαστικής Κατάρτισης στα µέλη του ∆ικτύου. Κατόπιν, διεξήχθη
συζήτηση υπό τη µορφή panel µε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών
οργάνων επί των ανωτέρω θεµάτων.
Το

απόγευµα

χωρίσθηκαν

σε

της

τέσσερις

ίδιας

ηµέρας,

Οµάδες

οι

συµµετέχοντες

(Εργαστήρια-Workshops),

προκειµένου να συζητήσουν ειδικότερα θέµατα της ∆ικαστικής
Κατάρτισης στην Ε.Ε. Ο γράφων συµµετείχε στο Εργαστήρι «Η
µέτρηση των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας και της κατάρτισης-

η

ειδικότερη

Ειδικότερα,

πρόκληση
διεξήχθη

της

µακροχρόνιας

συζήτηση

για

τις

αξιολόγησης».
µεθόδους

που

χρησιµοποιούν οι Σχολές ∆ικαστών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.
για την αξιολόγηση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Έγινε αναφορά
στα

κλασικά

ερωτηµατολόγια

που

διανέµονται

στους

συµµετέχοντες στο τέλος της κατάρτισης, αλλά και σε πιο
προχωρηµένες µεθόδους, όπως η συνέντευξη µε επιλεγµένους
συµµετέχοντες,

προφορικές

και

έγγραφες

αναφορές

των

εκπαιδευτών και των διευθυντών σπουδών. Το Εργαστήριο
προχώρησε και στη διερεύνηση της δυνατότητας εµβάθυνσης στο
θέµα

της

µακροχρόνιας

αξιολόγησης

των

∆ικαστών

και

Εισαγγελέων από τη σκοπιά των επιµορφωµένων, αλλά και των
εκπαιδευτών τους. Συγκεκριµένα, συζητήθηκε το ποια µαθησιακά
και εκπαιδευτικά αποτελέσµατα είναι µετρήσιµα, τι συνιστά ένα
καλό αποτέλεσµα από µια µακροχρόνια επιµόρφωση, πώς µπορούν
τα ηλεκτρονικά εργαλεία (πχ η ιστοσελίδα διαδικτύου) µιας
Σχολής ∆ικαστών να είναι χρήσιµα στη µακροχρόνια αξιολόγηση,
πώς

µπορούν

οι

ανώτεροι/αρχαιότεροι

∆ικαστές

των

επιµορφωµένων να εµπλακούν στη διαδικασία της µακροχρόνιας
αξιολόγησης, χωρίς να θίξουν τη δικαστική ανεξαρτησία των
επιµορφωµένων, κατά πόσο τέτοιες µέθοδοι συµβάλλουν στην
αλλαγή επαγγελµατικής συµπεριφοράς των επιµορφωµένων
∆ικαστών και της εικόνας του παρεχόµενου έργου της Υπηρεσίας
τους, καθώς και το πώς µπορεί η αξιολόγηση να χρησιµοποιηθεί
για την επιλογή και την κατάρτιση εκπαιδευτών. Μετά την
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων στο Εργαστήρι,
που προέρχονταν από διαφορετικά Κράτη-Μέλη και, άρα, από
διαφορετικά συστήµατα απονοµής ∆ικαιοσύνης και ∆ικαστικής
Κατάρτισης, και παρά τους δεδοµένους ευγενείς στόχους

οποιασδήποτε προσπάθειας καθιέρωσης µεθόδων αποτίµησης
εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων σε µια µακροχρόνια αξιολόγηση,
διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το ακριβές περιεχόµενο των
ανωτέρω εννοιών µεταξύ των διαφόρων Κρατών-Μελών, αλλά και
για τον αντίκτυπο που θα είχε στα εθνικά τους συστήµατα. Εν είδει
παραδείγµατος, η τυχόν µείωση του αριθµού των αποφάσεων ενός
∆ικαστή

που

εφεσιβάλλονται

µε

επιτυχία

µετά

την

παρακολούθηση από αυτόν εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε ένα
συγκεκριµένα τοµέα δικαίου των αρµοδιοτήτων του δεν δύναται
να

συνιστά

δείκτη

(indicator)

µέτρησης

εκπαιδευτικών

αποτελεσµάτων µακροχρόνιας αξιολόγησης ενός ∆ικαστικού
Λειτουργού, αφού η τυχόν µείωση του αριθµού των εφέσεων κατά
αποφάσεών του που ευδοκιµούν µπορεί να οφείλεται σε πάρα
πολλούς και µη οµοειδείς µεταξύ τους παράγοντες.
Τη δεύτερη ηµέρα της ∆ιάσκεψης, παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσµατα των εργασιών των τεσσάρων Εργαστηρίων, τα
οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τις µελλοντικές εργασίες του
∆ικτύου, όπως είπαν συνοψίζοντας και κλείνοντας τις εργασίες της
∆ιάσκεψης ο κύριος Postulski και η κα Sagant.
Με ιδιαίτερη τιµή,

Αλκιβιάδης Φερεσίδης
Πρωτοδίκης
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