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Praxisens
namn

Blandat e-lärande

Huvudegenskaper

I Spanien har den spanska juristskolan sedan 2004 anordnat
fortbildningskurser på olika områden av EU-rätten med hjälp av s.k.
blandat e-lärande, framför allt med stöd av EU-bidrag. Kurserna
innehåller två olika steg. Det första steget genomförs online och pågår i
åtta veckor. Alla deltagare som klarar detta första steg får fortsätta till
det andra steget, som består av en två dagar lång lärarledd
sammankomst vid juristskolan. Varje online-modul innehåller en
praktisk presentation av ämnet och tillhörande dokument. Det finns
även möjlighet att delta i ett forum för att prata om praktiska eller
teoretiska frågor. Avslutningsvis måste deltagarna slutföra ett antal
uppgifter, såväl enskilt som i grupp.
Detta system har följande syften:


Att skapa utbildningsmaterial som kan förbättras år från år tack
vare resultatet av interaktionen mellan personalen
(handledarna) och deltagarna.



Att göra det möjligt för varje deltagare att själv avgöra hur
mycket tid han eller hon behöver för inlärningen.



Att göra det möjligt att omorganisera och använda detta
material, både under grundutbildningen och vid fortbildning.



Att klara stora och små grupper.



Att skapa offentliga och privata dialoger mellan personal och
deltagare.



Att bygga en flexibel struktur som kan anpassas till olika
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situationer och personer.
Kontaktuppgifter

Escuela Judicial de España
Carretera de Vallvidrera, 43–45
08017 Barcelona
Spanien
Tfn: + 34 93 406 73 00
Fax: + 34 93 406 91 64
E-post: escuela.judicial@cgpj.es
Webbplats: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Övriga
synpunkter

En BÄSTA PRAXIS av detta slag kan kosta mycket att förbereda och
det kan bli dyrt att översätta utbildningsmaterialet om kursen ges på
flera språk.
Eftersom en majoritet av det material som framställs kan användas
nästa år kan den inledande kostnaden dock betraktas som en god
investering.
Erfarenheten kräver bara tillgång till mycket grundläggande it-verktyg
som bör vara bekanta för alla europeiska domare och åklagare. Den kan
göra det möjligt för personer från andra länder att delta, vilket berikar
utbildningen. Innehållet är väldigt specialiserat och detaljerat, något
som inte är lika lätt att uppnå på en vanlig lärarledd lektion.
Än så länge har metoden varit framgångsrik, eftersom den kombinerar
online-lärande och lärarledda lektioner. De senare gör det möjligt att
studera vissa ämnen mer ingående, svara på frågor och, framför allt,
utbyta personliga erfarenheter.
För närvarande deltar ett stort antal domare och åklagare från olika
EU-medlemsstater i de spanska online-programmen om EU-rätt.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: “Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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