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Πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα 4 έως 5 δικαστικών λειτουργών για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής
επίσκεψης διδασκόντων στην έδρα της ΕΝΑ
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σε συνεργασία με την Γαλλική Σχολή Ecole Nationale d’
Administration (ΕΝA), χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο της εξέλιξης και αναβάθμισης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, την αποστολή ομάδας 4 έως 5 Δικαστικών Λειτουργών που έχουν συμμετάσχει στην
εκπαίδευση την οποία παρέχει η ΕΣΔι είτε ως διδάσκοντες είτε ως εισηγητές σε ημερίδες, στην έδρα της
ΕΝΑ. Στόχος της επίσκεψης είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των εμπειριών των μελών της ομάδος
ως διδασκόντων στην ΕΣΔι ως προς την μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης της ΕΝΑ. Η
εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως 17 Ιουνίου (αναχώρηση
12 και επιστροφή 18 Ιουνίου). Η ΕΣΔι θα καλύψει πλήρως το κόστος μεταφοράς, διαμονής και την ημερήσια
αποζημίωση των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της επίσκεψης, η ομάδα υποχρεούται να καταθέσει
εγγράφως έκθεση στην οποία θα αποτυπώνονται η οργάνωση και οι μέθοδοι της εκπαίδευσης που
ακολουθεί η ΕΝΑ προκειμένου τα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη από την ΕΣΔΙ στο μέλλον για τον
σχεδιασμό της εκπαίδευσης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
1.

Οι υποψήφιοι να είναι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί και να έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν
στους διδάσκοντες της ΕΣΔι ή να έχουν μετάσχει ως εισηγητές σε ημερίδες κατά την τελευταία
3ετία.

2. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με
Μεταπτυχιακό Τίτλο ή Διατριβή (PhD) από Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο ή από άδεια επάρκειας
διδασκαλίας Γαλλικών ή από τίτλο Γλωσσομάθειας της Γαλλικής Γλώσσας ή να έχουν υπηρετήσει
σε Ευρωπαϊκή υπηρεσία, στο πλαίσιο άσκησης των δικαστικών τους καθηκόντων, όπου γίνεται
χρήση της γαλλικής ως επίσημης γλώσσας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 17 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@esdi.gr της γραμματείας της ΕΣΔΙ βιογραφικό σημείωμα με τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία
να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη

γραμματεία της ΕΣΔι το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2016 για την επιλογή των μελών της ομάδας. Η
ανωτέρω έκθεση πρέπει να κατατεθεί στην ΕΣΔι το αργότερο ένα μήνα μετά την επιστροφή της ομάδας
από την Γαλλία.
Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια της Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης ΕΣΔι 2014 – 2018 η οποία
χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020 του ΕΣΠΑ.

