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Наименование Смесено електронно обучение
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В Испания от 2004 г. Испанската съдебна школа организира
курсове за текущо обучение в специфични области от правото на
ЕС, като използва инструмент за „смесено електронно обучение“,
обикновено с предоставени безвъзмездни средства от ЕС. Тези
курсове имат две отделни фази: първата фаза представлява общ
онлайн семинар, който продължава осем седмици. Всички
участници, завършили успешно първата фаза, получават достъп до
втората фаза, която включва двудневна лична среща в Съдебната
школа. Всеки онлайн модул включва практическа презентация по
темата и свързани с нея документи. Също така е възможно
участието във форум за обсъждане на практически или теоретични
въпроси. И накрая, от участниците се изисква да извършат
упражненията както поотделно, така и в рамките на определена
група.
Целите на тази система са:


Изготвяне на материали за обучение, които да могат да се
подобряват ежегодно въз основа на резултатите от
взаимодействието между персонала (преподавателите) и
участниците.



Предоставяне на всеки от участниците на възможност да
управлява по негова/нейна преценка времето, което му/ѝ е
необходимо за обучението.



Предоставяне на възможност за преструктуриране и
използване на тези материали както при първоначално, така
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и при текущо обучение.


Управление на малки и средни групи.



Организиране на публични и лични диалози между
персонала и участниците.



Изграждане на гъвкава структура, способна да се адаптира
към различни ситуации и лица.

Данни за
контакт с
институцията

Spanish Judicial School
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spain
Телефон: + 34 93 4067300
Факс: + 34 93 406 91 64
Електронна поща: escuela.judicial@cgpj.es
Уебсайт: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Други
коментари

Такава НАЙ–ДОБРА ПРАКТИКА може да включва значителни
разходи по отношение на нейната подготовка, както и за
транспортиране на материалите, ако курсът се предлага на няколко
езика.
Независимо това, тъй като по-голямата част от изготвените
материали могат да бъдат използвани и през следващите години,
първоначалните разходи могат да бъдат счетени за добра
инвестиция.
Практиката изисква единствено наличието на най-общи ИТ
инструменти, с които следва да е запознат всеки европейски съдия
или прокурор. Тя може да даде възможност за участие на лица от
различни държави, като по този начин опитът от обучението се
обогатява. Тя предлага силно специализирано и подробно
съдържание — нещо, което не е толкова леснопостижимо при
обичайна дейност за обучение с лично присъствие.
Досега методологията е била успешна, тъй като съчетава онлайн
обучение и преки срещи. Последните позволяват по-задълбочен
подход по отношение на някои от темите заедно с даване на
отговори на въпроси, и което е най-важно — споделяне на личен
опит.
Към настоящия момент голям брой съдии и прокурори от различни
държави — членки на ЕС, участват в провежданите в Испания
онлайн програми по право на ЕС.
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Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добри
практики за обучение на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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