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Karatteristiċi
prinċipali:

Fi Spanja, l-Iskola Ġudizzjarja Spanjola ilha mill-2004 torganizza
korsijiet ta' taħriġ kontinwu dwar oqsma speċifiċi tal-liġi Ewropea bl-użu
ta' għodda ta' "tagħlim elettroniku mħallat", partikolarment blgħajnuna ta' għotjiet mill-UE. Dawn il-korsijiet għandhom żewġ fażijiet
differenti: l-ewwel fażi ssir permezz ta' kampus onlajn li jdum tmien
ġimgħat. Il-parteċipanti kollha li jgħaddu mill-ewwel fażi jingħataw
aċċess għat-tieni fażi, li tikkonsisti f'laqgħa wiċċ imb wiċċ ta' jumejn flIskola Ġudizzjarja. Kull modulu onlajn fih preżentazzjoni prattika tassuġġett u kwalunkwe dokumenti relatati. Huwa possibbli wkoll li tieħu
sehem f'forum biex tiddiskuti kwistjonijiet prattiċi u teoretiċi.
Finalment, il-parteċipanti huma mitluba jagħmlu eżerċizzji kemm
individwalment u kemm fi grupp.
L-għanijiet ta’ din is-sistema huma li:


jinħolqu materjali ta' tagħlim li jistgħu jissaħħu kull sena
minħabba r-riżultat tal-interazzjoni bejn il-persunal (tuturi) u lparteċipanti.



kull parteċipant ikun jista' jiġġestixxi skont id-diskrezzjoni tiegħu
ż-żmien li jkollu bżonn għat-tagħlim.



dawn il-materjali jkunu jistgħu jintużaw u jiġu riorganizzati
kemm fit-taħriġ inizjali u kemm f'dak kontinwu.



ikunu ġestiti gruppi kbar u żgħar.



jinħolqu djalogi pubbliċi u privati bejn il-persunal u l-parteċipanti.



tinbena struttura flessibbli li tkun kapaċi tadatta ruħha għal
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sitwazzjonijiet u nies differenti.
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Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta' Spanish Judicial School
tal- Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spain
Telefown: + 34 93 4067300
Faks: + 34 93 406 91 64
Email: escuela.judicial@cgpj.es
Sit elettroniku: http://www.poderjudicial.es/cgpj
Din l-AĦJAR PRATTIKA tista' tinvolvi spiża konsiderevoli fit-tħejjija
tagħha u għat-traduzzjoni tal-materjali jekk il-kors ikun offrut f'lingwi
differenti.
Madankollu, peress li l-maġġoranza tal-materjali prodotti jistgħu
jintużaw fis-snin ta' wara, l-ispiża inizjali tista' titqies bħala investiment
tajjeb.
L-esperjenza tirrikjedi biss id-disponibilità ta' għodod tal-IT bażiċi ħafna
li għandhom ikunu familjari għal kull imħallef jew prosekutur Ewropew.
Hija tista' tippermetti l-parteċipazzjoni ta' nies minn pajjiżi differenti, u
b'hekk l-esperjenza tat-taħriġ tkun waħda iktar għanja. Hija toffri
kontenut speċjalizzat u dettaljat ħafna, xi ħaġa li hija iktar diffiċli li
tikseb f'attività ta' taħriġ wiċċ imb wiċċ normali.
Il-metodoloġija sa issa rnexxiet, peress li tikkombina t-tagħlim onlajn
ma' sessjonijiet wiċċ'imb wiċċ. Dan tal-aħħar jippermetti approċċ iktar
approfondit għal xi suġġetti, u li jitwieġbu mistoqsijiet u, l-iktar
importanti minn dawn, il-qsim tal-esperjenzi personali.
Fil-mument, għadd kbir ta' mħallfin u prosekuturi minn Stati Membri
differenti tal-UE qed jieħdu sehem fil-programmi onlajn Spanjoli dwar ilLiġi Ewropea.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki fit-taħriġ ta'
mħallfin u prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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