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Ispanijoje nuo 2004 m. Ispanijos teisėjų mokykla, naudodama mišriojo
e. mokymosi priemonę, kuri visų pirma finansuojama ES dotacijomis,
rengia nuolatinius mokymo kursus, susijusius su įvairiomis Europos
teisės šakomis. Yra du skirtingi šių kursų etapai: pirmasis etapas
užbaigiamas surengiant virtualią stovyklą, kuri trunka aštuonias
savaites. Visiems dalyviams, sėkmingai baigusiems pirmąjį etapą,
leidžiama dalyvauti antrajame etape, kurį sudaro dvi dienas trunkantys
individualūs susitikimai Teisėjų mokykloje. Kiekvieną internetinį modulį
sudaro praktinė konkrečios temos pristatomoji medžiaga ir visi susiję
dokumentai. Taip pat galima dalyvauti forume, kuriame aptariami
praktiniai ar teoriniai klausimai. Galiausiai dalyviai turi atlikti
individualias ir grupines užduotis.
Šios sistemos tikslai:


parengti mokymosi medžiagą, kurią kasmet būtų galima
tobulinti atsižvelgiant į darbuotojų (mokytojų) ir dalyvių bendro
darbo rezultatus;



sudaryti sąlygas kiekvienam dalyviui savarankiškai planuoti savo
mokymuisi skirtą laiką;



sudaryti sąlygas keisti ir naudoti šią medžiagą pirminio ir tęstinio
mokymo kursuose;



valdyti dideles ir mažas grupes;



užmegzti viešą ir privatų darbuotojų ir dalyvių dialogą;



sukurti lanksčią struktūrą, kurią būtų galima pritaikyti įvairiose
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situacijose ir prie įvairių žmonių poreikių.
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Spanish Judicial School (Ispanijos teisėjų mokykla)
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Ispanija
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Kitos pastabos

Tokia GERIAUSIA PATIRTIS gali atsieiti nemažai išlaidų, susijusių su
medžiagos rengimu ir vertimu, jei mokymo kursą norima pristatyti
keliomis kalbomis.
Vis dėlto didelę parengtos medžiagos dalį galima naudoti vėlesniais
metais, todėl pradinės išlaidos gali būti laikomos tinkama investicija.
Patirties reikalavimai nėra labai dideli − pakanka galimybės naudotis
paprasčiausiomis IT priemonėmis, kurios turėtų būti žinomos
kiekvienam Europos teisėjui ar prokurorui. Naudojant tokias priemones
gali dalyvauti žmonės iš įvairių šalių ir taip papildyti mokymo patirtį.
Šiose priemonėse galima pateikti ypač specializuotą ir išsamų turinį,
kuris nėra taip lengvai prieinamas per įprastą individualų mokymo
susitikimą.
Iki šiol metodika pasiteisino, nes ji pagrįsta internetinio mokymosi ir
individualių sesijų derinimu. Per individualius susitikimus galima
išsamiau analizuoti kai kurias temas, atsakyti į kilusius klausimus ir,
svarbiausia, dalytis asmenine patirtimi.
Šiuo metu nemažai įvairių ES valstybių narių teisėjų ir prokurorų
dalyvauja Ispanijos internetinėse programose, susijusiose su Europos
teise.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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