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Σχόλια
Ι. Περιγραφή του σεµιναρίου και των θεµάτων
Το σεµινάριο οργανώθηκε από µια υποοµάδα του European
Judicial Training Network, που φέρει τον τίτλο « Training the
Trainers» και στην οποία συµµετέχουν οι εξής χώρες : Γερµανία,
Φινλανδία, Ιταλία, Λετονία, Κάτω Χώρες και Ρουµανία. Η υποοµάδα
αυτή οργανώνει περίπου τρία σεµινάρια το χρόνο, µε αποκλειστικό
αντικείµενο την προετοιµασία όσων θα διδάξουν στις
σχολές/ακαδηµίες δικαστών ή θα αναλάβουν την επιµόρφωση
δικαστών.
Στο σεµινάριο της Τρίερ συµµετείχαν εκπρόσωποι σχολών ή
ακαδηµιών δικαστών από 19 χώρες της Ένωσης. Οι περισσότεροι
ήταν δικαστές ή εισαγγελείς, µερικοί ήταν ειδικοί σε θέµατα
επιµόρφωσης («training experts»). Επειδή σε ορισµένες χώρες δεν
υπάρχουν σχολές δικαστικών λειτουργών, αλλά λαµβάνει χώρα
µόνον επιµόρφωση δικαστών, το αντικείµενο αφορούσε πρόσωπα
που θα ασχοληθούν τόσο µε την κατάρτιση όσο και µε την
επιµόρφωση των δικαστών. Το σεµινάριο δεν ασχολήθηκε καθόλου

µε την ουσία (περιεχόµενο) των µαθηµάτων κατάρτισης και
επιµόρφωσης, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στις παιδαγωγικές
µεθόδους, που θα πρέπει να ακολουθούν όσοι αναλαµβάνουν την
εκπαίδευση µελλοντικών ή ήδη υπηρετούντων δικαστών. Οι
εργασίες έγιναν στα αγγλικά, υπήρχε όµως και ταυτόχρονη
µετάφραση στα γαλλικά.
Το σεµινάριο την πρώτη ηµέρα κινήθηκε γύρω από τρεις
ενότητες. Η πρώτη θεµατική
(εισηγήτρια η καθηγήτρια κ.
Pacurari, ειδικός στα ζητήµατα της εκπαίδευσης-επιµόρφωσης
ενηλίκων, που προέρχεται από τη Ρουµανία), αφορούσε κυρίως τη
χρήση των λεγόµενων «participatory» (συµµετοχικών) µεθόδων
κατά τη διδασκαλία δύσκολων νοµικών ζητηµάτων.
Η δεύτερη θεµατική (εισηγητές ο οικοδεσπότης κ. Hornung,
∆ιευθυντής της Γερµανικής Ακαδηµίας ∆ικαστών και εισαγγελέας
και ο κ. Hirvonen, ο οποίος προέρχεται από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης της Φινλανδίας, αλλά η ειδικότητά του είναι το
µάνατζµεντ), ήταν αφιερωµένη στην «leadership», στην
καλλιέργεια δηλαδή των ικανοτήτων και γνώσεων εκείνων των
δικαστών, οι οποίοι θα αναλάβουν την ηγετική θέση στη διοίκηση
κάθε δικαστικής βαθµίδας των δικαστηρίων, από τα κατώτερα
δικαστήρια µέχρι τα ανώτατα.
Η τρίτη ενότητα (εισηγήτρια η κ. Tuna, που διευθύνει ένα
«knowledge creation lab» και κατάγεται από τη Λετονία), είχε ως
αντικείµενο τη δηµιουργία ενός καλού µαθησιακού κλίµατος σε
τάξεις ενηλίκων και την αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. δύσκολων, αδιάφορων ή
προβληµατικών σπουδαστών ή µετεκπαιδευόµενων).
Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µε οµάδες
εργασίας (από 6-8 άτοµα η κάθε µια) και µόνον οι εισαγωγικές
παρουσιάσεις και οι τελικές παρατηρήσεις της δεύτερης ηµέρας
έλαβαν χώρα ενώπιον όλων.
Τη δεύτερη ηµέρα οι εισηγητές των τριών ενοτήτων της
προηγουµένης, µε τη βοήθεια και συµµετεχόντων στο σεµινάριο,
εξέθεσαν τα κύρια σηµεία των συµπερασµάτων των οµάδων
εργασίας. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό την
καθοδήγηση της κ. Muscolo, δικαστού από την Ιταλία, για
περαιτέρω ειδικά θέµατα και ανάγκες των εκπαιδευτών, που θα
αναλάβουν την εκπαίδευση των δικαστών. Το τελευταίο αυτό

τµήµα ήταν και το πλέον αδύναµο, ίσως λόγω κάποιας αταξίας
στην οργάνωση της ύλης.
Η διάρθρωση του σεµιναρίου µε συγκρότηση οµάδων εργασίας
από πολύ λίγα άτοµα κάθε φορά επέτρεψε µεγαλύτερη ευχέρεια
κινήσεων των εισηγητών και ανάπτυξη στενότερων σχέσεων
µεταξύ των συµµετεχόντων, που προέρχονταν από ποικίλες χώρες,
µικρές και µεγάλες, µε διαφορετικά συστήµατα οργάνωσης της
εκπαίδευσης των δικαστών.
Επέβαλε επίσης την ενεργό
συµµετοχή όλων µε παρουσιάσεις των εθνικών τους συστηµάτων
και συζητήσεις για τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία, που έχουν οι
ίδιοι εντοπίσει. Ειδικά στις οµάδες εργασίας των παιδαγωγών
χρειάσθηκε να πάρουµε µέρος ακόµη και σε «παιχνίδια» µε
αντικείµενο τη διαδικασία της µάθησης. Άλλωστε το συµπέρασµα
όλου του σεµιναρίου ήταν ότι δεν νοείται εκµάθηση νέων
πραγµάτων από ενήλικες, χωρίς την ενεργό συµµετοχή τους,
απλώς δηλαδή µε την από καθέδρας παρουσίαση του υλικού.

ΙΙ. Παρατηρήσεις
1. Για τις παιδαγωγικές µεθόδους που πρέπει να ακολουθούνται
(πρώτη και τρίτη θεµατική)
Είναι καταρχήν εντυπωσιακό ότι σε ορισµένες χώρες η επιλογή
των διδασκόντων στις σχολές δικαστών δεν γίνεται µόνον από τον
επικεφαλής της σχολής και τους καθ΄ ύλην αρµόδιους
συµβούλους, αλλά και από έναν παιδαγωγό. Κατά τη διαδικασία
επιλογής λαµβάνει χώρα ένα «δοκιµαστικό µάθηµα» (π.χ. 90
λεπτών) και στη συνέχεια οι σπουδαστές συµπληρώνουν
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. Οι αρµόδιοι, που παρακολούθησαν
επίσης το µάθηµα (και ο παιδαγωγός µε αποφασιστική ψήφο),
λαµβάνουν υπόψη την επάρκεια του υποψήφιου/της υποψήφιας
στο γνωστικό αντικείµενο, τις παιδαγωγικές αρετές, που επέδειξε,
καθώς και την αξιολόγηση, που έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα,
και αναλόγως, προβαίνουν στην επιλογή τους.
Οι εισηγήσεις που παρακολουθήσαµε υπογράµµισαν µε µεγάλη
έµφαση ότι µόνον µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας δεν
γίνεται µεγάλη πρόοδος, ακόµη και όταν συνοδεύεται από
συζήτηση. Πολύ ουσιαστικότερη γίνεται η εκπαίδευση ενηλίκων,

όταν συνδυάζονται πολλές και διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας,
κυρίως δε όταν οι ίδιοι οι συµµετέχοντες εµπλέκονται διαρκώς στη
διδασκαλία, π.χ. µε οργάνωση των µαθηµάτων σε µικρές οµάδες
(15 ατόµων), υποχρεωτική συµµετοχή στη συζήτηση, ανάθεση
ρόλων (εικονικές δίκες), πρακτικά ζητήµατα, µελέτη πραγµατικών ή
φανταστικών υποθέσεων, debates, παρουσίαση πορισµάτων των
εργασιών των οµάδων εργασίας κλπ. Χρήσιµη θεωρείται επίσης
και η διακλαδική επιµόρφωση των δικαστών (crossjurisdictional
training). Οι εκπαιδευτές καλούνται να περιορίζουν κατά το
δυνατόν την απλή διδασκαλία του µονολόγου, χάριν της
ενεργότερης συµµετοχής των σπουδαστών. (Το γεγονός ότι
υπάρχει ύλη, που πρέπει εκ των πραγµάτων να καλυφθεί, και ο
χρόνος µπορεί να µην επαρκεί, είναι βέβαια ένα στοιχείο
σηµαντικό, αλλά οι παιδαγωγοί επιµένουν ότι
µε τους
παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, χάνεται πολύ γρήγορα το
ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν). Ειδικά στο ζήτηµα της
επιµόρφωσης δικαστών, το φαινόµενο των πολύ µεγάλων οµάδων
προσκεκληµένων, που παρακολουθούν τα σεµινάρια, και το οποίο
παρατηρείται και σε άλλες χώρες, θεωρείται από παιδαγωγική
άποψη τελείως µη παραγωγική και λανθασµένη µέθοδος. Αντίθετα
και εδώ επιβάλλεται η µέθοδος της ενεργού συµµετοχής όσων
παρακολουθούν τα µαθήµατα επιµόρφωσης. (Αναφέρθηκαν βέβαια
και οι σηµαντικοί παράγοντες του χώρου, δηλαδή των διαθέσιµων
αιθουσών για την επιµόρφωση, αλλά και της οικονοµικής
επιβάρυνσης, που συνεπάγεται µια πολυτελής διοργάνωση σε
µικρές οµάδες δικαστών. Λύσεις είναι δύσκολο να προταθούν εδώ,
υποδεικνύεται πάντως η προσφυγή στη συνδροµή της σύγχρονης
τεχνολογίας, π.χ. µε τη χρήση των τηλεδιασκέψεων κλπ.).
Οι συµβουλές και οδηγίες που µας δόθηκαν κατά το σεµινάριο
είναι πάρα πολλές. Γενικότερα υπάρχει ανάγκη για πολύ καλή
γνώση του αντικειµένου, που θα διδαχθεί (στοιχείο αυτονόητο),
για πολύ καλή οργάνωση της ύλης και του χρόνου και τέλος και
σηµαντικότερο, ίσως, για υποχρεωτική ενεργοποίηση των
σπουδαστών/ακροατών. Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσει κανείς,
κατά τη γνώµη µου, είναι ότι βρισκόµαστε ενώπιον συνεχών και
ραγδαίων αλλαγών στη ζωή µας, στην κοινωνία και στο δίκαιο. Γι
αυτό και στα παιδαγωγικά ισχύει πλέον µια αρχή, που επισηµαίνει
ότι ο αναλφάβητος του 21ου αιώνα δεν θα είναι αυτός που δεν
ξέρει να διαβάζει και να γράφει, αλλά εκείνος που δεν ξέρει να

ξεχνά πράγµατα που γνωρίζει και να µαθαίνει νέα (unlearn and
relearn).

2. Για την προετοιµασία όσων προορίζονται για την κατάληψη
ηγετικών θέσεων στις δικαστικές βαθµίδες της δικαιοσύνης
(δεύτερη εισήγηση).

Η ενότητα αυτή του σεµιναρίου υπήρξε για µένα προσωπικά
µεγάλη έκπληξη, ιδίως από τη στιγµή που αντιλήφθηκα ότι
µεταφέρονται εδώ κανόνες και στοιχεία από την επιστήµη του
µάνατζµεντ. ∆ιαπίστωσα πάντως ότι σεµινάρια µε τον σκοπό της
προετοιµασίας και καλύτερης εκπαίδευσης των «leaders» είναι
διαδεδοµένα σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και ότι ηγετικές
θέσεις στη διοίκηση της δικαιοσύνης καταλαµβάνουν υποχρεωτικά
πρόσωπα, που έχουν αποκτήσει αυτήν την επιπλέον επιµόρφωση.
Μας απασχόλησε εδώ ποιοι ακριβώς επιλέγονται για τα σεµινάρια
προετοιµασίας των «team leaders» και βάσει ποιών κριτηρίων, τι
ακριβώς διδάσκονται, µε ποιο πρόγραµµα µαθηµάτων, ποιοι
αναλαµβάνουν την εκπαίδευση/επιµόρφωση κλπ. Μεταξύ των
γνώσεων που θα πρέπει να λάβουν τα πρόσωπα αυτά είναι η
αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, η οργάνωση
των καθηκόντων της οµάδας και του χρόνου (όχι µόνον του
ατοµικού, αλλά και του χρόνου της οµάδας), η συµπεριφορά
έναντι των υπόλοιπων προσώπων της οµάδας, που είναι συνήθως
υφιστάµενοι, η αξιολόγησή τους και η επαγγελµατική εξέλιξή τους,
η γενικότερη ενθάρρυνση όσων εργάζονται στη συγκεκριµένη
οµάδα, η οργάνωση της στρατηγικής της βαθµίδας που διοικείται
από τον ενδιαφερόµενο, ιδίως σε υψηλόβαθµα δικαστήρια, η
αντιµετώπιση κρίσιµων καταστάσεων και η άµβλυνση των
αρνητικών τους συνεπειών, η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του
δικαστηρίου ή των δικαστηρίων, των οποίων ο εκπαιδευόµενος
προΐσταται, οι διαπραγµατευτικές ικανότητες του ηγέτη της
µονάδας, η εκπροσώπηση της µονάδας από επίσης εκπαιδευµένο
πρόσωπο (παράλληλα µε το δικό µας σεµινάριο λάµβανε στον ίδιο
χώρο γερµανικό σεµινάριο µε αντικείµενο τις σχέσεις δικαιοσύνης
και δηµοσιότητας), η ανάθεση αρµοδιοτήτων και εξουσιών σε
άλλους
κλπ.
Ακόµη
και
ένα
χρονοδιάγραµµα
των
µαθηµάτων/σεµιναρίων της εν λόγω κατεύθυνσης και της ύλης που
θα διδαχθεί
προσπαθήσαµε να καταρτίσουµε στις οµάδες

εργασίας. Το πρόγραµµα θα µπορούσε π.χ. να καταλαµβάνει
µαθήµατα 2 ή 3 ηµερών, που θα επαναληφθούν τρεις φορές, σε
διαστήµατα 2 µηνών µεταξύ τους
(σύνολο 7-9 ηµέρες
µαθηµάτων). Η ύλη θα µπορούσε να αφορά εισαγωγικά θέµατα,
ζητήµατα οικονοµικά και προϋπολογισµού, καθοδήγηση οµάδων
κλπ. κατά την πρώτη ενότητα (2 ηµέρες)· καλλιέργεια των
ηγετικών δεξιοτήτων (οργάνωση,
ενθάρρυνση, υποστήριξη,
µάνατζµεντ, διαχείριση κρίσεων κλπ.) κατά τη δεύτερη ενότητα (3
ηµέρες), που θα αποτελεί και το κύριο µέρος της επιµόρφωσης·
τέλος, αξιολόγηση συνεργατών, σχεδιασµό προγραµµάτων της
οµάδας κλπ. κατά την τελευταία ενότητα (2 ηµέρες). Η µέθοδος
των σεµιναρίων θα πρέπει να ακολουθεί όσα παρουσιάσθηκαν
ανωτέρω υπό ΙΙ 1, δηλαδή να γίνεται αφενός βάσει παρουσιάσεων,
αφετέρου και κυρίως βάσει συζητήσεων, ασκήσεων, επεξεργασίας
υποθέσεων, στο πλαίσιο οµάδων εργασίας κλπ.
Γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι ηγετικές ικανότητες για µια
επιτυχή διοίκηση των οµάδων προσώπων που εργάζονται στη
δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν εκ γενετής, αλλά διδάσκονται και
αποκτώνται, προς όφελος της ίδιας της απονοµής δικαιοσύνης.

ΙΙΙ. Συµπέρασµα
Το σεµινάριο της Τρίερ (Ιούλιος 2013) περιέλαβε πρωτότυπα και
κρίσιµα ζητήµατα, που παρουσιάσθηκαν µε εισηγήσεις υψηλού
κατά κανόνα επιπέδου. Εντυπωσιακή ήταν η προσπάθειά του να
αντλήσει υποστήριξη από άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η
ψυχολογία, τα παιδαγωγικά και το µάνατζµεντ, προκειµένου να
επιτύχει καλύτερη προετοιµασία όσων εκπαιδεύουν δικαστές
αφενός, των προσώπων που θα αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη
διοίκηση της δικαιοσύνης αφετέρου. Στις δυνατότητες που
προσφέρουν οι τοµείς αυτοί δεν έχουµε µάθει µέχρι τώρα να
δίνουµε µεγάλη προσοχή στη χώρα µας. Το σεµινάριο αποτελεί
κατά τη γνώµη µου µια πολύ χρήσιµη αφορµή για περαιτέρω
σκέψεις και προσπάθειες βελτίωσης του έργου της Εθνικής Σχολής
∆ικαστικών Λειτουργών.

Για περαιτέρω ενηµέρωση: www.ejtn.eu

