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Klíčové znaky:

Ve Španělsku pořádá španělská Justiční akademie od roku 2004 kurzy
v rámci dalšího vzdělávání v konkrétních oblastech evropského práva
pomocí nástroje „kombinovaného elektronického učení“, a to
s podporou grantů EU. Tyto kurzy mají dvě různé fáze: první fáze se
uskutečňuje prostřednictvím vzdělávání on-line (online campus), které
trvá osm týdnů. Všichni účastníci, kteří úspěšně absolvují první fázi,
postoupí do druhé fáze, která sestává z dvoudenního prezenčního
školení v Justiční akademii. Každý elektronický modul obsahuje
praktické představení daného tématu a související dokumenty. Lze se
zúčastnit také fóra a diskutovat o praktických nebo teoretických
otázkách. Nakonec musí účastníci provést cvičení, a to individuálně i ve
skupině.
Cílem tohoto systému je:


vytvořit vzdělávací materiály, které lze každý rok vylepšit podle
výsledku interakce mezi zaměstnanci akademie (tutory)
a účastníky;



umožnit každému účastníkovi, aby si čas, který je zapotřebí
k učení, rozvrhl podle vlastního uvážení;



umožnit přepracování a používání daných materiálů, a to
v počátečním i dalším vzdělávání;



zvládnout velké i malé skupiny;



navázat veřejný a soukromý dialog mezi zaměstnanci akademie
a účastníky;
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vytvořit pružnou strukturu, která je schopna přizpůsobit se
různým situacím a lidem.
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Kontaktní údaje Escuela Judicial de España (Justiční akademie)
instituce
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Španělsko
Tel. + 34 93 4067300
Fax + 34 93 406 91 64
E-mail: escuela.judicial@cgpj.es
Internetové stránky: http://www.poderjudicial.es/cgpj
Další poznámky

Tento NEJLEPŠÍ POSTUP může znamenat značné výdaje při přípravě a
na překlad materiálů, má-li být kurz nabízen v několika jazycích.
Jelikož však lze většinu vyhotovených materiálů použít v dalších letech,
lze počáteční náklady považovat za dobrou investici.
Co se týká zkušeností, vyžaduje se pouze dostupnost základních
nástrojů informačních technologií, s nimiž by měl být každý evropský
soudce nebo státní zástupce obeznámen. Kurz umožňuje účast osob
z různých zemí, obohacuje tudíž zkušenosti se vzděláváním. Kurz nabízí
velmi specializovaný a podrobný obsah, což je během obvyklého
prezenčního vzdělávání méně snadno dosažitelné.
Metoda byla doposud úspěšná, jelikož kombinuje elektronické učení
a prezenční formu vzdělávání. Prezenční forma vzdělávání umožňuje
zabývat se některými tématy podrobně, odpovědět na dotazy a – co je
nejdůležitější – podělit se o osobní zkušenosti.
V současnosti se španělských on-line programů týkajících se evropského
práva účastní vysoký počet soudců a státních zástupců z různých zemí.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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