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Począwszy od 2004 r., Hiszpańska Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w
Hiszpanii organizuje kursy doskonalenia zawodowego poświęcone
określonym dziedzinom prawa europejskiego, stosując narzędzie
„mieszanego e-uczenia się”, w szczególności przy wykorzystaniu
dofinansowania unijnego. Wspomniane kursy dzielą się na dwa różne
etapy: pierwszy etap przebiega w formie modułu internetowego, który
trwa osiem tygodni. Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy pomyślnie
zaliczą pierwszy etap, mogą wziąć udział w drugim etapie szkolenia,
który obejmuje dwudniowe szkolenie stacjonarne w Szkole
Sądownictwa i Prokuratury. Każdy moduł internetowy zawiera
praktyczną prezentację przedmiotu i wszelkie powiązane dokumenty.
Istnieje również możliwość wzięcia udziału w forum, na którym
omawiane są kwestie praktyczne lub teoretyczne. Ponadto uczestnicy
szkolenia są zobowiązani do zaliczenia ćwiczeń zarówno
indywidualnych, jak i grupowych.
Celem opisanego systemu jest:


opracowanie materiałów dydaktycznych – każdego roku proces
ten może być udoskonalany dzięki wynikom interakcji między
personelem (osobami prowadzącymi szkolenia) a uczestnikami
szkoleń;



zapewnienie każdemu uczestnikowi możliwości samodzielnego
regulowania czasu, jaki chce przeznaczyć na naukę;



umożliwienie reorganizacji i wykorzystywania opracowanych
materiałów zarówno na etapie kształcenia, jak i doskonalenia
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zawodowego;


zarządzanie dużymi i małymi grupami;



nawiązanie dialogu publicznego
personelem a uczestnikami szkoleń;



stworzenie elastycznej struktury, którą
dostosować do różnych sytuacji i osób.
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Dane
kontaktowe
instytucji

Hiszpańska Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Hiszpania
Nr tel.: +34 93 4067300
Faks: +34 93 406 91 64
E-mail: escuela.judicial@cgpj.es
Strona internetowa: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Inne uwagi

Stosowanie takiej NAJLEPSZEJ PRAKTYKI może wiązać się z
koniecznością poniesienia znacznych wydatków na jej przygotowanie i
przetłumaczenie materiałów, jeżeli kurs ma być prowadzony w różnych
językach.
Z uwagi jednak na fakt, że większość opracowanych materiałów będzie
można wykorzystać w kolejnych latach, początkowy koszt ich
opracowania można uznać za dobrą inwestycję.
Korzystanie z tej metody wymaga dysponowania wyłącznie bardzo
podstawowymi narzędziami informatycznymi, z którymi każdy
europejski sędzia lub prokurator powinien być zaznajomiony. Dzięki
zastosowaniu tej metody w szkoleniach mogą brać udział osoby z
różnych państw, co wzbogaca doświadczenia szkoleniowe.
Przekazywane treści są bardzo specjalistyczne i szczegółowe, co
trudniej osiągnąć w przypadku standardowego szkolenia stacjonarnego.
Jak do tej pory opisana metoda okazała się skuteczna, ponieważ
stanowi połączenie e-uczenia się z zajęciami stacjonarnymi. Te ostatnie
zapewniają możliwość dogłębniejszego omówienia niektórych
zagadnień, udzielenia odpowiedzi na pytania oraz, co najważniejsze,
wymiany osobistych doświadczeń.
Obecnie w hiszpańskich programach online poświęconych prawu
europejskiemu bierze udział znaczna liczba sędziów i prokuratorów z
różnych państw członkowskich UE.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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