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Denumirea
practicii

Curs de e-learning mixt

Caracteristici
principale:

În Spania, începând cu 2004, Școala Judiciară spaniolă a organizat
cursuri de formare continuă privind domenii specifice ale dreptului
european recurgând la instrumentul de „e-Learning mixt”, în special cu
ajutorul unor granturi acordate de UE. Aceste cursuri includ două etape
diferite: prima etapă se finalizează printr-un campus virtual cu durata de
opt săptămâni. Toți participanții care finalizează cu succes prima etapă
au acces la etapa a doua, care constă într-o întâlnire față în față cu
durata de două zile la Școala Judiciară. Fiecare modul online conține o
prezentare practică a subiectului și orice alte documente conexe. Este
posibilă și participarea la un forum pentru a dezbate aspecte practice
sau teoretice. În cele din urmă, participanții trebuie să efectueze
exerciții atât individual, cât și în cadrul unui grup.
Obiectivele acestui sistem sunt:


crearea de materiale de studiu care pot fi îmbunătățite anual în
urma rezultatelor interacțiunii dintre membrii personalului
(tutori) și participanți;



oferirea posibilității pentru fiecare participant să își gestioneze,
cum doresc, timpul necesar pentru învățare;



oferirea posibilității de reorganizare și de utilizare a acestor
materiale, atât pentru formarea inițială, cât și pentru formarea
continuă;



gestionarea unor grupuri mari și mici;



inițierea de dialoguri publice și private între membrii personalului
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și participanți.


Constituirea unei structuri flexibile care poate fi adaptată la
diferite situații și persoane.
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Detalii
contact
instituției

de Școala Judiciară din Spania
ale Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spania
Telefon: + 34 93 4067300
Fax: + 34 93 406 91 64
Adresă de e-mail: escuela.judicial@cgpj.es
Site: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Alte observații

Un astfel de exemplu de CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ poate implica
cheltuieli semnificative pentru pregătirea sa și pentru traducerea
materialelor în cazul în care cursul este oferit în mai multe limbi.
Cu toate acestea, dat fiind faptul că majoritatea materialelor elaborate
pot fi utilizate în următorii ani, costurile inițiale pot fi considerate o bună
investiție.
Această metodă necesită doar disponibilitatea unor instrumente
informatice de bază, care ar trebui să fie cunoscute de fiecare judecător
sau procuror european. Aceasta poate permite participarea unor
persoane din diferite țări, îmbogățind astfel experiența de formare
profesională. Aceasta oferă un conținut foarte specializat și detaliat,
care este mai dificil de realizat în cadrul unei activități obișnuite de
formare profesională față în față.
Metodologia s-a bucurat de succes până în prezent, deoarece combină
învățarea online cu sesiuni față în față. Acestea din urmă permit o
abordare mai aprofundată a anumitor subiecte, oferirea de răspunsuri la
întrebări și, cel mai important, schimbul de experiențe personale.
În prezent, un număr mare de judecători și procurori din diferite state
membre ale UE participă la programele spaniole online privind dreptul
european.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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