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Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών
καθηκόντων

Κύρια
Στην Αγγλία και την Ουαλία, η Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
χαρακτηριστικά: βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης ενός προγράμματος ανάπτυξης
των διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων των δικαστών σε
όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας οι οποίοι έχουν διοικητικές και
διαχειριστικές αρμοδιότητες (δικαστές με διοικητικά και διαχειριστικά
καθήκοντα: Leadership and Management Judges (LMJs)). Το 2014
δρομολογήθηκε το πρώτο πρόγραμμα, έπειτα από διαβούλευση με
μεγάλο αριθμό ανώτερων δικαστών, με το ανθρώπινο δυναμικό της
δικαστικής κοινότητας και εξωτερικούς φορείς. Κάθε πρόγραμμα θα
διαρκεί περίπου τέσσερις μήνες και αναμένεται να πραγματοποιείται
δύο φορές ανά έτος. Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα
ανέρχεται σε 25 δικαστές, ενώ προτεραιότητα για τις θέσεις θα δίνεται
στους δικαστές που έχουν προσφάτως αναλάβει διοικητικές ή
διαχειριστικές αρμοδιότητες. Το πρόγραμμα περιέχει ενότητες
μαθημάτων με θέματα όπως «Κατανόηση του οργανισμού σας,
επικοινωνία και συνεργασία με άλλους οργανισμούς· διοίκηση
προσωπικού· και διαχείριση του εαυτού σας ως ηγέτη».
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική εκμάθηση και στην
εφαρμογή βασικών διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων και
προσόντων. Θα γίνεται πλήρης χρήση διαδικτυακών πηγών και
εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (τόσο δικαστών όσο και
εκπαιδευτών), ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη καταλληλότητα του
υλικού και η οικονομική αποδοτικότητα.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, η
οποία βρίσκεται σε στάδιο δυναμικής εξέλιξης. Κατά τα προσεχή έτη,
αναμένεται να παρατηρηθεί εκθετική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
αυτού του είδους.

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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