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Otsikko

Sulautuva opetus

Keskeiset
piirteet

Espanjan oikeusakatemia (Escuela Judicial) on järjestänyt
vuodesta 2004 lähtien täydennyskoulutusta EU:n lainsäädännön eri
alueista sulautuvaa opetusta hyödyntäen. Koulutusta on rahoitettu
esimerkiksi EU:n tuella. Täydennyskurssit ovat kaksivaiheisia.
Ensimmäinen vaihe kestää kahdeksan viikkoa ja suoritetaan verkossa.
Kaikki ensimmäisen vaiheen menestyksekkäästi suorittaneet
osallistujat pääsevät toiseen vaiheeseen, joka sisältää kaksipäiväisen
lähiopetustapaamisen oikeusakatemiassa. Jokainen verkkomoduuli
koostuu yhden aiheen yleisesittelystä sekä siihen mahdollisesti
liittyvistä asiakirjoista. Osallistujat voivat myös keskustella foorumin
kautta aihetta koskevista käytännöllisistä tai teoreettisista
kysymyksistä. Lisäksi suoritetaan harjoitustehtäviä sekä itsenäisesti
että ryhmätyönä.
Järjestelmän tavoitteena on


luoda koulutusmateriaalia, jota voidaan parannella joka vuosi
kouluttajien ja osallistujien keskinäisen vuorovaikutuksen
ansiosta



antaa kullekin osallistujalle mahdollisuus päättää itsenäisesti
opiskeluun käyttämästään ajasta



mahdollistaa koulutusmateriaalin uudelleenorganisointi
käyttö sekä perus- että täydennyskoulutuksessa



mahdollistaa niin isojen kuin pienten ryhmien hallinta



herättää julkista ja yksityistä keskustelua kouluttajien ja
osallistujien välille
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luoda joustava rakenne, joka mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja
erilaisten ihmisten tarpeisiin.
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Yhteystiedot

Escuela Judicial de España
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
España
Puhelin: + 34 93 406 7300
Faksi: + 34 93 406 9164
Sähköposti: escuela.judicial@cgpj.es
Verkkosivusto: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Huomautuksia

Tämän PARHAAN KÄYTÄNNÖN valmisteluun voi liittyä huomattavia
kustannuksia. Kustannuksia voi tulla myös opetusaineiston
käännättämisestä, jos kurssi järjestetään useilla eri kielillä.
Koska suurin osa tuotetusta aineistosta on käytettävissä myös
seuraavina vuosina, alkuvaiheen kuluja voidaan kuitenkin pitää hyvänä
investointina.
Ainoana edellytyksenä on, että käytettävissä on tietotekniset
perustyökalut, joiden pitäisi myös olla tuttuja kaikille eurooppalaisille
tuomareille ja syyttäjille. Näin koulutukseen voi osallistua ihmisiä eri
maista, mikä rikastaa koulutuskokemusta. Sulautuva opetus
mahdollistaa hyvin erikoistuneen ja yksityiskohtaisen aineiston käytön,
mikä on hankalampaa tavanomaisessa lähiopetuksessa.
Tähän asti menetelmä on ollut menestyksekäs juuri siksi, että siinä
yhdistetään verkko-opiskelu ja lähiopetus. Lähiopetusjaksojen aikana
voidaan käsitellä joitain aiheita syvällisemmin. Lisäksi voidaan vastata
kysymyksiin ja mikä tärkeintä vaihtaa henkilökohtaisia kokemuksia.
Tälläkin hetkellä lukuisat tuomarit ja syyttäjät eri puolilta unionia
osallistuvat Espanjan oikeusakatemian järjestämiin EU:n lainsäädäntöä
käsitteleviin verkko-opetusohjelmiin.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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