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Legfontosabb
elemei:

Spanyolországban 2004 óta a Spanyol Bírói Akadémia folyamatos
képzéseket szervez vegyes módszerű e-Learning eszközzel az európai
jog adott területeivel kapcsolatosan, uniós források támogatásával.
Ezek a tanfolyamok két külön szakaszból állnak: az első szakaszt egy
online campuson keresztül végzik el, nyolc héten át. Minden résztvevő,
aki sikeresen elvégezte az első szakaszt, hozzáférést kap a másodikhoz,
amely egy kétnapos személyes találkozót jelent az Akadémián. Az
egyes online modulok a témáról szóló gyakorlati előadás mellett
minden kapcsolódó dokumentumot tartalmaznak. A résztvevők egy
fórum keretében megvitathatják a gyakorlati és elméleti kérdéseket is.
Végezetül a résztvevőknek egyéni és csoportos feladatokat is meg kell
oldaniuk.
A rendszer célkitűzései a következők:


Az oktatók és a résztvevők közötti interakciók eredményének
tükrében évente bővíthető oktatóanyagok összeállítása.



Minden résztvevő számára biztosítani a tanuláshoz szükséges
idő saját beosztását.



Az anyagok átszervezésének és használatának lehetővé tétele
mind az alap-, mind a folyamatos képzés keretében.



Kisebb és nagyobb csoportok irányítása.



Az oktatók és a résztvevők között nyilvános és privát
párbeszédek megteremtése.



Rugalmas, a különböző helyzetekhez és emberekhez igazítható
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struktúra kiépítése.
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Intézményi
elérhetőségek

Spanyol Bírói Akadémia
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spanyolország
Tel.: + 34 93 4067300
Fax: + 34 93 406 91 64
E-mail cím: escuela.judicial@cgpj.es
Honlap: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Egyéb
megjegyzések

Egy ilyen BEVÁLT GYAKORLAT jelentős kiadásokkal járhat az
előkészítő szakaszban, különösen az anyagok lefordítását illetően, ha a
tanfolyamot több nyelven kínálják.
Ugyanakkor mivel az elkészített anyagok többségét éveken át lehet
használni, a kezdeti kiadás jó befektetésnek minősülhet.
A gyakorlathoz csak olyan, nagyon alapvető informatikai eszközök
szükségesek, amelyek használatával minden európai bírónak vagy
ügyésznek tisztában kell lennie. A program lehetővé teszi, hogy a
résztvevők több országból érkezzenek, ami gazdagítja a képzési
élményt. Specializált és részletes tartalmat kínál, ami a hagyományos
személyes képzések során nehezebben valósítható meg.
A módszer eleddig sikeresnek bizonyult, mivel az online tanulást és a
személyes találkozókat vegyíti. Ez utóbbi lehetőség egyes témakörök
részletesebb
megközelítését
teszi
lehetővé,
a
kérdések
megválaszolásával és – ami még fontosabb – a személyes tapasztalatok
megosztásával együtt.
Jelenleg a különböző uniós tagállamokból számos bíró és ügyész vesz
részt az európai jogról tartott spanyol online tanfolyamokon.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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