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Ηλεκτρονική μάθηση μεικτού τύπου

Κύρια
Στην Ισπανία, η Ισπανική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών διοργανώνει
χαρακτηριστικά: από το 2004 κύκλους μαθημάτων συνεχούς κατάρτισης σε
συγκεκριμένους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου, χρησιμοποιώντας το
εργαλείο για την «ηλεκτρονική μάθηση μεικτού τύπου», κυρίως με τη
στήριξη επιχορηγήσεων της ΕΕ. Οι εν λόγω κύκλοι μαθημάτων
χωρίζονται σε δύο διακριτά στάδια: το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται
μέσω διαδικτυακού πανεπιστημίου το οποίο διαρκεί οκτώ εβδομάδες.
Όλοι οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρώτο στάδιο
αποκτούν πρόσβαση στο δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει
διήμερη συνάντηση διά ζώσης στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Κάθε διαδικτυακό μάθημα περιλαμβάνει πρακτική παρουσίαση του
αντικειμένου και τυχόν σχετικά έγγραφα. Παρέχεται επίσης η
δυνατότητα συμμετοχής σε φόρουμ όπου αναπτύσσεται διάλογος
γύρω από πρακτικά ή θεωρητικά ζητήματα. Τέλος, οι συμμετέχοντες
καλούνται να ολοκληρώνουν ασκήσεις, τόσο ατομικά όσο και σε
ομάδες.
Οι στόχοι του συστήματος αυτού είναι:


Να παραχθεί μαθησιακό υλικό το οποίο μπορεί να διανθίζεται
κάθε χρόνο χάρη στην αλληλεπίδραση μεταξύ του
(διδακτικού) προσωπικού και των συμμετεχόντων.



Να παρέχεται σε κάθε συμμετέχοντα η ευχέρεια να
διαχειρίζεται κατά βούληση τον απαιτούμενο χρόνο
εκμάθησης.



Να παρέχεται η δυνατότητα αναδιοργάνωσης και χρήσης των
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υλικών αυτών, τόσο κατά την αρχική όσο και κατά τη συνεχή
κατάρτιση.


Διαχείριση πολυμελών και ολιγομελών ομάδων.



Να αναπτύσσονται δημόσιοι και ιδιωτικοί διάλογοι μεταξύ του
προσωπικού και των συμμετεχόντων.



Να δημιουργηθεί ευέλικτη δομή, ικανή να προσαρμόζεται σε
διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικά άτομα.
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Μια τέτοια ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό
κόστος τόσο κατά την προπαρασκευή της όσο και για τη μετάφραση
του υλικού, εάν ο κύκλος μαθημάτων παραδίδεται σε διάφορες
γλώσσες.
Ωστόσο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του μαθησιακού υλικού
που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τα επόμενα έτη, το
αρχικό κόστος μπορεί να θεωρηθεί καλή επένδυση.
Για να είναι δυνατή η συμμετοχή, απαιτούνται μόνο πολύ στοιχειώδη
εργαλεία ΤΠ, με τα οποία κατά κανόνα είναι εξοικειωμένος κάθε
ευρωπαίος δικαστής ή εισαγγελέας. Παρέχεται η δυνατότητα
συμμετοχής ατόμων από διαφορετικές χώρες, γεγονός που
εμπλουτίζει την εμπειρία της κατάρτισης. Προσφέρει πολύ
εξειδικευμένο και αναλυτικό περιεχόμενο, κάτι που δεν μπορεί να
επιτευχθεί εξίσου εύκολα στο πλαίσιο συνήθους δραστηριότητας
κατάρτισης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.
Μέχρι στιγμής, η μεθοδολογία υπήρξε επιτυχής, καθώς συνδυάζει τη
διαδικτυακή μάθηση με τις διά ζώσης συνεδρίες. Στο πλαίσιο των διά
ζώσης συνεδριών, παρέχεται η δυνατότητα πιο εμπεριστατωμένης
προσέγγισης ορισμένων θεμάτων, καθώς και η δυνατότητα
απάντησης σε ερωτήσεις και, το σημαντικότερο, η ανταλλαγή
προσωπικών εμπειριών.
Επί του παρόντος, μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων από
διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στα ισπανικά διαδικτυακά
προγράμματα με θέμα το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων », που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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