
Σ
υνέντευξη του Gérard Foissy, καθη-
γητή του Πανεπιστηµίου Paris 1
Panthéon - Sorbonne και παιδαγωγι-
κού υπεύθυνου του Centre

AudioVisuel des Etudes Juridiques (CAVEJ),
το οποίο συνεργάζεται µε το γαλλικό κολέ-
γιο Institution d’ Etudes Francophones
(IdEF), που λειτουργεί στην Αθήνα. Στη συνέ-
ντευξη συµµετείχε και ο Nicolas Auclair, κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου Paris 1
Panthéon - Sorbonne και αναπληρωτής διευ-
θυντής του CAVEJ.

■ Τι ακριβώς σηµαίνει η φράση «αναγνω-
ρισµένες νοµικές σπουδές στην Ελλάδα µε
τη “σφραγίδα” του Centre AudioVisuel des
Etudes Juridiques (σ.σ. CAVEJ, Οπτικοακου-
στικό Κέντρο Νοµικών Σπουδών) του Πανε-
πιστηµίου της Σορβόννης»;
Σηµαίνει ότι έχουµε δηµιουργήσει µια εκ-
παιδευτική µέθοδο στο Πανεπιστήµιο 
Paris 1 (Pantheon - Sorbonne), το οποίο εί-
ναι το πλέον σηµαντικό και υψηλού κύρους
πανεπιστηµιακό ίδρυµα της Γαλλίας, η οποία
είναι ιδιαίτερη, καθώς τα εκπαιδευτικά µέσα
που χρησιµοποιεί είναι ιδιαίτερα. Ωστόσο, τα
πτυχία που χορηγούµε είναι εθνικά γαλλικά
πτυχία, ακριβώς τα ίδια που χορηγούνται και
µέσω των «παραδοσιακών» µεθόδων εκπαί-
δευσης - µε τις παραδόσεις στα αµφιθέατρα,
τις εργασίες κ.λπ. Και το σηµαντικό στοιχείο
για τους Έλληνες φοιτητές που ενδιαφέρο-
νται να ακολουθήσουν αυτήν τη µέθοδο εί-
ναι ότι το δίπλωµα που θα τους χορηγηθεί
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
τους θα είναι ακριβώς το ίδιο µε αυτό που
λαµβάνουν οι φοιτητές που παρακολουθούν
κανονικά τα µαθήµατα στο Παρίσι.

■ Η µεθοδολογία για την οποία µιλήσατε
είναι παρόµοια µε αυτήν που χρησιµοποιεί-
ται, ας πούµε, στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
και σε άλλα ιδρύµατα εξ αποστάσεως ανώ-
τατης εκπαίδευσης;
Ακριβώς. Μιλάµε για ένα ανοιχτό πανεπι-
στήµιο, το οποίο παρέχει τέτοιου είδους εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες εδώ και 38 χρόνια
και θα µπορούσα να πω ότι είναι ο πρωτο-
πόρος σε αυτόν το νέο τρόπο εργασίας και
απευθύνεται σε πολύ περισσότερους φοιτη-
τές απ’ ό,τι οι «παραδοσιακές» σπουδές.
Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµίσω ότι µιλάµε
για το ίδιο curriculum, το ίδιο επίπεδο σπου-
δών, την ίδια ποιότητα και το ίδιο επίπεδο
διπλώµατος µε αυτό των «παραδοσιακών»
σπουδών.

■ Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης των
διπλωµάτων που χορηγείτε µέσω της διαδι-
κασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;
Αναγνωρίζονται όπως ακριβώς και ένα δί-
πλωµα που προέρχεται από τον «παραδο-
σιακό» τρόπο σπουδών. Αυτό που αλλάζει
είναι ο τρόπος, η µεθοδολογία, αν προτιµά-
τε, µε την οποία γίνονται οι σπουδές. ∆ηλα-
δή, έχουµε στη διάθεση των φοιτητών µια
ευρεία γκάµα εκπαιδευτικού υλικού, το ο-
ποίο δεν χρησιµοποιείται για τις «παραδο-
σιακές» σπουδές. Επί παραδείγµατι, στις
«παραδοσιακές» σπουδές οι φοιτητές παρα-
κολουθούν τις παραδόσεις των µαθηµάτων,
που γίνονται στα αµφιθέατρα. Αν, όµως, δεν
κρατήσουν καλές σηµειώσεις, τότε µπορεί
κάποιος να πει ότι ο χρόνος της παράδοσης
πάει χαµένος. Αντιθέτως, εµείς τους παρέ-
χουµε παραδόσεις στη µορφή του MP3,
πράγµα που επιτρέπει στον καθένα, όχι µό-
νο να έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει ό-
λα τα στοιχεία της παράδοσης του µαθήµα-
τος, αλλά και να το κάνει οδηγώντας το αυ-
τοκίνητό του, ταξιδεύοντας µε αεροπλάνο,
ακόµα και στην παραλία.

■ Μπορείτε να µας εξηγήσετε ποια είναι η
λειτουργία του CAVEJ;
Το CAVEJ αποτελεί µια εκπαιδευτική υπηρε-
σία του Πανεπιστηµίου Paris 1. Όλα τα πα-
νεπιστήµια έχουν πλέον µονάδες, κέντρα
που ειδικεύονται σε «µη παραδοσιακές»
µορφές και µεθόδους εκπαίδευσης. Το
CAVEJ είναι µια διεύθυνση του Πανεπιστη-
µίου Paris 1, το οποίο ακριβώς ειδικεύεται
σε «µη παραδοσιακές» µορφές και µεθό-
δους εκπαίδευσης: Παρέχουµε στους φοι-
τητές µας ένα ιδιαίτερα πλήρες σύνολο εκ-
παιδευτικού υλικού, το οποίο µπορεί να συ-
νίσταται σε µαθήµατα που πραγµατοποιού-
νται από εκπαιδευτικούς ειδικευµένους στη
χρήση των οπτικοακουστικών µέσων, σε
παραδόσεις που διατίθενται στη µορφή
ΜΡ3 και οι οποίες καλύπτουν εξαντλητικά
όλη την ύλη µιας δεδοµένης ακαδηµαϊκής
χρονιάς, σε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, στο
οποίο έχουµε συµπυκνώσει και συµπεριλά-
βει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός µαθή-
µατος για φοιτητές που δεν έχουν στη διά-
θεσή τους πολύ χρόνο, ώστε να αξιοποιή-
σουν τις παραδόσεις σε µορφή ΜΡ3, καθώς
και διαδικτυακό υλικό, το οποίο οι φοιτητές
µας µπορούν να βρουν στον ιστοχώρο µας
και το οποίο καλύπτει την ύλη, περιλαµβά-
νει τις όποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην
προσέγγιση της νοµικής επιστήµης, αλλά
και τη µεθοδολογία µελέτης και τις απαραί-

τητες ασκήσεις και εργασίες που πρέπει να
γίνουν. Έτσι, κάποιος µπορεί να σπουδάζει
ακόµα κι αν δεν βρίσκεται στο Παρίσι, όπου
είναι η έδρα του CAVEJ. Εν κατακλείδι, θα έ-
λεγα ότι οι νοµικές σπουδές στο CAVEJ είναι
ένας εξαιρετικός συνδυασµός παραδοσια-
κής µεθοδολογίας και τεχνολογίας αιχµής.

■ Σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρό-
γραµµα νοµικών σπουδών;
Νοµίζω ότι ενδιαφέρει όλους τους Έλλη-
νες, καθώς το πρόγραµµά µας οδηγεί σε α-
ναγνωρισµένο πτυχίο σε όλη την Ευρώπη.
Ενδιαφέρει όποιον επιθυµεί να κάνει κα-
ριέρα είτε στο ∆ηµόσιο είτε στον ιδιωτικό
τοµέα, δεδοµένου ότι είναι το µόνο δίπλω-
µα νοµικής που οδηγεί σε επαγγελµατική
καριέρα αρκετά σύντοµα, είτε στις δηµό-
σιες υπηρεσίες είτε στον ιδιωτικό τοµέα, σε
επιχειρήσεις, σε ελεύθερο επάγγελµα,

κ.λπ. Παράλληλα, όµως, µπορεί να οδηγή-
σει και σε διεθνή καριέρα, καθώς οι πτυχι-
ούχοι του προγράµµατος µπορούν να διεκ-
δικήσουν θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στο Συµβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους
αντίστοιχους οργανισµούς. Πρέπει εδώ να
υπογραµµίσω ότι το πρόγραµµα αυτό απευ-
θύνεται και σε ανθρώπους που ήδη εργά-
ζονται και επιθυµούν ένα πτυχίο νοµικών
σπουδών, είτε για προσωπικούς είτε και για
εργασιακούς λόγους -καλύτερη θέση, προ-
αγωγή, αλλαγή εργασίας, κ.λπ. Στο πρό-
γραµµά µας ήδη βρίσκονται ένας πιλότος,
ένας κτηνίατρος και άλλοι επαγγελµατίες.
Επίσης, θέλω να συµπληρώσω ότι, µέσω
της συνεργασίας µας µε το Γαλλικό Κολλέ-
γιο IdEF, το πρόγραµµα αυτό θα µπορούν
να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόµενοι
απ’ όλη την Ελλάδα, και όχι µόνο κάτοικοι
της Αθήνας.

www.citypress.gr
City PressΠέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 2009 19συνέντευξη

Στη φωτογραφία (από αριστερά) ο Εµµ. Αµαργιανάκης, πρόεδρος του IdEF, µε τους G. Foissy και N. Auclair.

Το σηµαντικό στοιχείο για τους Έλληνες φοιτητές που
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτήν τη µέθοδο είναι
ότι το δίπλωµα που θα τους χορηγηθεί µετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών τους θα είναι ακριβώς το ίδιο
µε αυτό που λαµβάνουν οι φοιτητές που παρακολουθούν
κανονικά τα µαθήµατα στο Παρίσι.

Η Σορβόννη «επεκτείνεται» 
στην Ελλάδα


