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Kombinované elektronické učenie sa

Hlavné črty:

Španielska škola súdnictva organizuje v Španielsku od roku 2004 kurzy
nepretržitej odbornej prípravy v špecifických oblastiach európskeho
práva pomocou nástroja „kombinovaného elektronického učenia sa“,
a to najmä s podporou grantov EÚ. Tieto kurzy majú dve odlišné fázy:
prvá fáza prebieha prostredníctvom on-line školy, ktorá trvá osem
týždňov. Všetci účastníci, ktorí úspešne dokončia prvú fázu, získajú
prístup do druhej fázy, ktorá sa skladá z dvojdňového osobného
stretnutia v škole súdnictva. Každý on-line modul obsahuje praktickú
prezentáciu témy a súvisiace dokumenty. Je možné zapojiť sa aj do fóra
a diskutovať o praktických alebo teoretických otázkach. Na záver musia
účastníci vypracovať cvičenia, a to jednotlivo i v skupine.
Ciele tohto systému sú:


vytvoriť učebné materiály, ktoré možno každý rok zlepšovať
s ohľadom na výsledky interakcie medzi zamestnancami
(lektormi) a účastníkmi,



umožniť každému účastníkovi vyčleniť si čas potrebný na učenie
sa podľa vlastného uváženia,



umožniť reorganizáciu a použitie týchto materiálov v rámci
počiatočnej i nepretržitej odbornej prípravy,



riadiť veľké i malé skupiny,



podnecovať verejné a súkromné dialógy medzi zamestnancami
a účastníkmi,



vytvoriť pružnú štruktúru schopnú prispôsobiť sa rôznym
situáciám a ľuďom.
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Ďalšie
poznámky

Tento NAJLEPŠÍ POSTUP si môže vyžadovať značné náklady na
prípravu a na preklad materiálov, ak sa kurz ponúka vo viacerých
jazykoch.
Keďže sa však väčšina materiálov môže použiť aj v nasledujúcich rokoch,
počiatočné náklady možno považovať za dobrú investíciu.
Štúdium si vyžaduje dostupnosť len veľmi základných nástrojov IT, ktoré
by mal ovládať každý európsky sudca alebo prokurátor. Môže obohatiť
odbornú prípravu účasťou ľudí z rôznych krajín. Ponúka veľmi
špecializovaný a podrobný obsah, čo nie je také ľahké dosiahnuť pri
bežných činnostiach odbornej prípravy s osobným kontaktom.
Metodika bola zatiaľ úspešná, pretože spája on-line učenie sa a osobné
stretnutia. Tie umožňujú podrobnejšie sa venovať niektorým témam,
zodpovedať otázky a, čo je najdôležitejšie, vymieňať si osobné
skúsenosti.
V súčasnosti sa do španielskych on-line programov v oblasti európskeho
práva zapája veľký počet sudcov a prokurátorov z rôznych členských
štátov EÚ.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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