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Glavne
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Sudački vježbenici u Francuskoj stalno ocjenjuju kvalitetu svoje početne
izobrazbe i daju savjete i prijedloge za unaprjeđenje sustava izobrazbe.
Od svakog se vježbenika traži da ispuni detaljni upitnik o razdoblju
izobrazbe u ENM-u. Upitnik je dostupan na internetu na web-mjestu
ENM-a na kraju osmomjesečnog razdoblja studiranja u Bordeauxu.
U upitniku se od vježbenika traži da ocijene svoj napredak i utvrde jesu li
stekli vještine koje su trebali steći izobrazbom. Vježbenici ne moraju
ispuniti upitnik, ali im je objašnjeno da je upitnik važan kako bi ENM
mogao unaprijediti svoje kurikulume/tečajeve izobrazbe. Zbog velikog
broja pitanja odgovaranje na upitnik može trajati do 3 sata. Odgovori su
naravno anonimni. Prošle godine upitnik je ispunilo oko 75 %
vježbenika.
ENM je uspostavio mehanizam trajne ocjene kurikuluma stručnog
usavršavanja. Za potrebe aktivnosti u okviru radionica svaka se
generacija vježbenika dijeli u male skupine od oko 20 osoba. U svakoj se
maloj skupini bira zastupnik. Zastupnici se jednom mjesečno sastaju s
direktorom studija, bez vježbenika, kako bi ocijenili izobrazbu i o njoj
razgovarali te pronašli načine za njezino unaprjeđenje u stvarnom
vremenu. Direktor studija zatim priprema nacrt izvješća koje se
dostavlja svim vježbenicima. Prema tome, moguće je izmijeniti sadržaj
ili oblik tečaja izobrazbe uzimajući u obzir primjedbe zastupnika.
Svake godine tri ili četiri zastupnika iz malih skupina sudjeluju u
dugoročnom postupku ocjenjivanja u suradnji s direktorom studija.
Zadaća je tih zastupnika razmatrati sadržaj tečajeva izobrazbe,
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organizaciju kurikuluma i nastavne metode i zatim dati primjedbe ili
prijedloge za unaprjeđenje razdoblja studiranja u ENM-u. Oni počinju
raditi oko tri mjeseca nakon početka razdoblja studiranja u ENM-u. Na
kraju razdoblja studiranja oni ne prestaju s tim radom već nastavljaju
raditi za vrijeme desetomjesečnog stažiranja na sudu koje slijedi nakon
razdoblja studiranja. Na taj način oni mogu ocijeniti sadržaj razdoblja
studiranja i nastavne metode ENM-a kada već počnu raditi na sudovima
i kada moraju upotrijebiti ono što su naučili za vrijeme razdoblja
studiranja.
Zastupnici ostaju u kontaktu s direktorom studija i s ostalim
vježbenicima u generaciji koji ih mogu savjetovati kako unaprijediti
izobrazbu u ENM-u.
Za vrijeme stažiranja na sudu zastupnici također rade s zastupnicima
sljedeće generacije koji istovremeno studiraju u ENM-u. Na taj način
uprava studija može dobiti detaljne povratne informacije o razdoblju
studiranja.
Taj se alat za ocjenjivanje pokazao vrlo učinkovitim. Vježbenici općenito
donose vrlo zanimljive ideje, koje se često ugrađuju u kurikulum za
izobrazbu. Prošle su godine, primjerice, u kurikulum dodana razdoblja
samoučenja.
Kontaktni
podaci
institucije:

National School for the Magistracy (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Pariz
Francuska
Telefon: + 33 1 44 41 88 20
Faks: + 33 1 44 41 88 21
E-pošta: enm-info-di@justice.fr
Web-mjesto: http://www.enm-justice.fr

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 1 – Studija o najboljoj praksi izobrazbe sudaca i
državnih odvjetnika”, koji je provela Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)
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