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Σχόλια  

 

Στη συνάντηση που έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2008 συζητήθηκαν 

τα ακόλουθα: 

Στην πρωινή συνεδρίαση οι υπεύθυνοι του προγράµµατος  

H.Masmeyer M.Gallacher παρουσίασαν συγκεκριµένη τεχνική 

διδασκαλίας του αντικειµένου των δικαιωµάτων η οποία στηρίζεται στη 

συστηµατική προσέγγιση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Οι ως άνω υπεύθυνοι του προγράµµατος  

ζήτησαν από τους εκπροσώπους των κρατών να οργανώσουν µάθηµα το 

οποίο θα είναι διάρκειας µιας ηµέρας µε τη συµµετοχή µικρού αριθµού 

δικαστών (µέχρι 10) υπό την καθοδήγηση ενός διδάσκοντος. Το µάθηµα 

αυτό θα εξελιχθεί επί τη βάσει της προτεινόµενης τεχνικής που έχουν 

επεξεργασθεί  οι ως άνω υπεύθυνοι του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Συγκεκριµένα, τόσο ο διδάσκων όσο και οι διδασκόµενοι θα 

εφοδιασθούν, µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε το Συµβούλιο της 

Ευρώπης, µε το υλικό του µαθήµατος καθώς και µε το πλάνο επί τη 

βάσει του οποίου θα εξελιχθεί το µάθηµα. Το µάθηµα πρέπει να 

διεξαχθεί µέχρι τον Απρίλιο, δεδοµένου ότι στην επόµενη συνάντηση 

των εκπροσώπων των κρατών µελών, που έχει ορισθεί για τον Μάϊο, 

πρέπει να συζητηθούν τα συµπεράσµατα  από την πραγµατοποίηση του 

µαθήµατος. Σηµειωτέον ότι ο διδάσκων και οι διδασκόµενοι πρέπει να 

προχωρήσουν σε αξιολόγηση του µαθήµατος και να αποστείλουν στους 

υπεύθυνους  του προγράµµατος τις παρατηρήσεις τους. 

Στην απογευµατινή συνεδρίαση συνεχίσθηκε η συζήτηση για τη 

σύνταξη του εγχειριδίου και η  H.Masmeyer παρουσίασε το σχέδιο που 



έχει συντάξει και στο οποίο έχουν ενσωµατωθεί  οι παρατηρήσεις της 

προηγούµενης συνάντησης.  Οι εκπρόσωποι των κρατών προέβησαν σε 

επιµέρους παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές και θα εξετασθούν µετά 

την αξιολόγηση του υποδειγµατικού µαθήµατος. Επίσης ζητήθηκε από 

τους εκπροσώπους  των κρατών µελών να υποδείξουν δικαστές και 

επιστήµονες µε ειδίκευση σε θέµατα δικαιωµάτων που θα ενδιαφέρονταν 

να γίνουν αποδέκτες του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο συγκεντρώνεται 

στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η συµµετοχή µας και 

στην επόµενη συνάντηση που θα διεξαχθεί τον Μάϊο του τρέχοντος έτους 

και θα έχει ως αντικείµενο την αξιολόγηση του υποδειγµατικού 

µαθήµατος και την περαιτέρω συζήτηση για τη σύνταξη του εγχειριδίου. 

 

 


