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Peamised
tunnusjooned

Hispaania Õigusakadeemia on alates 2004. aastast korraldanud
Hispaanias täiendusõppe kursusi konkreetsetes Euroopa õiguse
valdkondades, kasutades selleks n-ö kombineeritud e-õpet, nimelt ELi
toetuste abil. Need kursused koosnevad kahest eri etapist. Esimene
etapp läbitakse veebipõhiselt ja see kestab kaheksa nädalat. Kõik
esimese etapi edukalt läbinud osalejad lubatakse osa võtma teisest
etapist, mis kujutab endast Õigusakadeemias toimuvat kahepäevast
auditoorset koolitust. Iga e-õppe moodul hõlmab teema ja kõigi seotud
dokumentide praktilist tutvustust. Samuti on võimalik osaleda
foorumis, et arutleda praktiliste või teoreetiliste küsimuste üle. Peale
selle peavad osalejad tegema harjutusi nii iseseisvalt kui ka rühmana.
Selle süsteemi eesmärgid on järgmised:


luua õppematerjalid, mida on võimalik igal aastal täiendada
koolitajate (juhendajate) ja osalejate vahelise suhtluse tulemuste
põhjal;



võimaldada igal osalejal juhtida oma õppimiseks ettenähtud
aega omal äranägemisel;



võimaldada nende materjalide reorganiseerimist ja kasutamist
nii esmaõppe kui ka täiendusõppe raames;



koolitada nii suuri kui ka väikeseid rühmi;



tekitada koolitajate ja osalejate vahel avalikke ja privaatseid
dialooge;



luua paindlik struktuur, mida on võimalik kohandada erinevatele
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olukordadele ja inimestele.
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Asutuse
kontaktandmed

Spanish Judicial School
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
SPAIN
Tel: + 34 93 406 7300
Faks: + 34 93 406 9164
E-post: escuela.judicial@cgpj.es
Veebisait: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Märkused

Sellise PARIMA TAVA ettevalmistamisega ja materjalide tõlkimisega
(kui kursust pakutakse mitmes keeles) võivad kaasneda
märkimisväärsed kulutused.
Sellest olenemata võib esialgseid kulutusi pidada heaks investeeringuks,
sest suuremat osa väljatöötatavatest materjalidest saab kasutada ka
järgnevatel aastatel.
Koolituse pakkumiseks peavad olemas olema vaid väga elementaarsed
IT-vahendid, mille kasutamisega peaksid tuttavad olema kõik Euroopa
kohtunikud või prokurörid. See võib võimaldada osaleda eri riikidest
pärit inimestel, mis omakorda rikastab koolituskogemust. Pakutakse
väga spetsialiseeritud ja üksikasjalikku sisu. Tavapärase auditoorse
koolituse abil on seda raskem saavutada.
Metoodika on siiani osutunud väga tõhusaks, sest selle puhul on
ühendatud e-õpe ja auditoorne õpe. Viimati nimetatud õppeviis
võimaldab teatavatesse teemadesse põhjalikumalt süveneda, vastata
küsimustele ja eeskätt jagada isiklikke kogemusi.
Praegu osaleb Hispaania pakutavates Euroopa õiguse alastes e-õppe
programmides suur hulk kohtunikke ja prokuröre erinevatest ELi
liikmesriikidest.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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