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Στενή παρακολούθηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της
προσομοίωσης
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χαρακτηριστικά

Κύριος στόχος της ακόλουθης σειράς διδακτικών ενοτήτων που
προσφέρεται στη Γαλλία είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων
δικαστών και εισαγγελέων με διάφορες τεχνικές εξέτασης μαρτύρων
που είναι συναφείς με τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας σε
ποινική υπόθεση, τις αγορεύσεις του εισαγγελέα ή την προεδρία της
επ’ ακροατηρίου συζήτησης.
Η πρακτική αυτή επιτυγχάνει δύο ειδικούς σκοπούς:


να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο δικαστικό όχι μόνο για να
προεδρεύει της ακροαματικής διαδικασίας σε ποινικές
υποθέσεις, αλλά και για να διεξάγει την εξέταση των
μαρτύρων. Αυτό απαιτεί ειδικές δεξιότητες (π.χ. ικανότητες
διεύθυνσης της συζήτησης).

Η εν λόγω ιδιαιτερότητα έγκειται, ασφαλώς, τόσο στη φύση της
διαφοράς (οικογενειακά ζητήματα, επισφαλής θέση τέκνου, μέτρα για
την προστασία των ευάλωτων ατόμων) όσο και στον πιο κλειστό
χαρακτήρα της ακροαματικής διαδικασίας·


να εξεταστούν οι δικονομικές πτυχές της εξέτασης μαρτύρων
και της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, υπό την επίβλεψη του
δικαστή, καθώς και η συμπεριφορά του δικαστή (δεξιότητες
ακρόασης, προσαρμοστικότητα, τοποθέτηση, ικανότητα
άντλησης δήλωσης, κήρυξη έναρξης της συζήτησης,
περάτωση
της
εξέτασης,
πρόληψη
περιστατικών,
αποσαφήνιση παρατηρήσεων) σύμφωνα με δεοντολογικούς
και επαγγελματικούς κανόνες.
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Σε κάθε ενότητα της προσομοίωσης συμμετέχουν μικρές ομάδες υπό
την επίβλεψη ενός δικαστή και ενός ψυχολόγου που εξειδικεύεται σε
θέματα τα οποία αφορούν την επισφαλή θέση τέκνου, οικογενειακά
ζητήματα ή ευάλωτα άτομα. Οι δικαστές εκπαιδευτές μπορεί να
ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό της σχολής, αλλά μπορεί
επίσης να είναι και επισκέπτες. Οι ψυχολόγοι είναι περιστασιακοί
ομιλητές ή αμειβόμενοι συνεργαζόμενοι διδάσκοντες.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να
ασχοληθεί όχι μόνο με το διαδικαστικό πλαίσιο της συμμετοχής σε επ'
ακροατηρίου συζήτηση όσον αφορά δεοντολογικούς και
επαγγελματικούς κανόνες, αλλά και με τους βασικούς κανόνες της
εξέτασης μαρτύρων: αντικειμενικότητα, δημιουργία σχέσης με τον
κατηγορούμενο
και
τους
διαδίκους,
ακρόαση,
τήρηση
επαγγελματικής στάσης, πρόληψη περιστατικών και περάτωση της
εξέτασης μαρτύρων.
Για να μπορεί κάθε συμμετέχων να εκπληρώνει τον ρόλο του
δεόντως, οι προσομοιώσεις αυτές διαρκούν μία ολόκληρη ημέρα για
τις συνεδριάσεις τμήματος και 2/3 ημέρες για τις ακροαματικές
διαδικασίες σε ποινικές υποθέσεις.
Κάθε ενότητα βιντεοσκοπείται, ώστε να έχει ο εκπαιδευόμενος τη
δυνατότητα να εντοπίσει εν συνεχεία τα δυνατά σημεία και τις
αδυναμίες των επιδόσεών του κατά τη διάρκεια διαδικασίας
«ανασκόπησης».
Ο ψυχολόγος χρησιμοποιεί την πείρα του προκειμένου να σχολιάσει
τα στοιχεία της μη-λεκτικής συμπεριφοράς που μπορεί να
επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.
Στοιχεία
επικοινωνίας
φορέα
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Άλλες

Η

χρήση εικονικών

δικών είναι πρακτική κατάρτισης που
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παρατηρήσεις

χρησιμοποιείται ήδη στη μεγάλη πλειονότητα των εθνικών φορέων
κατάρτισης στην ΕΕ.
Ωστόσο, παρότι είναι αρκετά χρονοβόρος, τόσο ως προς την
προετοιμασία όσο και ως προς την υλοποίηση, ο μηχανισμός που
περιγράφεται αποτελεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στα προγράμματα άλλων φορέων
κατάρτισης, δεδομένου ότι απαιτείται μόνο η αναγκαία υλικοτεχνική
υποστήριξη που αναφέρεται ανωτέρω.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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