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Karatteristiċi
prinċipali:

Fil-Pajjiżi l-Baxxi kors ta' tagħlim elettroniku mħallat jikkonsisti
f'komponent ta' studju individwali u laqgħa wiċċ imb wiċċ li normalment
iddum ġurnata.
Il-parti tal-kors bi studju individwali hija aċċessibbli mill-parteċipanti
permezz tal-Ambjent ta' Tagħlim Diġitali tal-istituzzjoni ta' taħriġ. Dan
il-modjul diġitali huwa magħmul minn bosta "lezzjonijiet" (pereż.
assignments preparatorji, testijiet ta' awtovalutazzjoni, lekċers qosra,
possibbilment b'mistoqsijiet biex wieħed jittestja lilu nnifsu, materjali
x'jinqraw qabel il-laqgħa wiċċ'imb wiċċ, informazzjoni eżistenti jew fuq
karta jew b'appoġġ awdjo/viżiv u forum fejn isiru l-mistoqsijiet li jridu
jitwieġbu fil-laqgħa wiċċ'imb wiċċ).
Din il-prattika fiha għadd ta' vantaġġi. Tiżgura li l-parteċipanti jkollhom
l-istess livell medju ta' għarfien dwar is-suġġett qabel il-laqgħa wiċċ imb
wiċċ. Filwaqt li l-parteċipanti jiġbru l-għarfien teoretiku "f'ħinhom",
waqt il-laqgħa wiċċ imb wiċċ, il-ħarrieġ jista' jiffoka fuq l-applikazzjoni
iktar prattika ta' dak l-għarfien permezz tal-użu ta' eżerċizzji u l-istimolu
ta' taħditiet dwar l-iskambju ta' esperjenzi. Dan isaħħaħ
konsiderevolment l-effikaċja tal-kuntatti bejn il-ħarrieġ u l-parteċipanti.
Il-materjali għall-ambjent ta' tagħlim diġitali jibqa' aċċessibbli għal
perjodu standard ta' sentejn għall-użu sussegwenti mill-parteċipanti.
Il-prattika ssaħħaħ il-flessibilità għall-parteċipanti tat-taħriġ f'termini ta'
amministrazzjoni tal-ħin, peress li parti mill-kors isir biss meta u fejn
ikunu disponibbli l-parteċipanti. Barra minn hekk, peress li jiġu
introdotti bosta tipi ta' attivitajiet ta' tagħlim, dawn ikunu dejjem adatti
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għal firxa ta' stili ta' tagħlim differenti.

Il-ħin tal-ivvjaġġar jonqos, peress li parti mill-kors tista' ssir mid-dar jew
mill-post tax-xogħol (imma ma jnaqqasx neċessarjament il-ħin meħtieġ
għat-tagħlim).
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta' Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
tal- Indirizz postali: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Indirizz għaż-żjarat: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefown: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Sit elettroniku: http://www.ssr.nl

Kummenti
oħrajn

Din il-prattika, li hija meqjusa bħala L-AĦJAR PRATTIKA, tista' timplika
spiża konsiderevoli fit-tħejjija tagħha. Madankollu, peress li lmaġġoranza tal-materjali prodotti jistgħu jintużaw fis-snin ta' wara, lispiża inizjali tista' titqies bħala investiment tajjeb.
L-esperjenza tirrikjedi biss id-disponibilità ta' għodod tal-IT bażiċi ħafna
li għandhom ikunu familjari għal kull imħallef jew prosekutur Ewropew.
Hija toffri kontenut speċjalizzat u dettaljat ħafna, xi ħaġa li hija iktar
diffiċli li tikseb f'attività ta' taħriġ wiċċ imb wiċċ normali.
Il-metodoloġija sa issa rnexxiet, peress li tikkombina t-tagħlim onlajn
ma' sessjonijiet wiċċ imb wiċċ. Dan tal-aħħar jippermetti approċċ iktar
approfondit għal xi suġġetti, u li jitwieġbu mistoqsijiet u, l-iktar
importanti minn dawn, il-qsim tal-esperjenzi personali.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki fit-taħriġ ta'
mħallfin u prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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