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Designação da
prática

Aprendizagem eletrónica mista

Principais
Nos Países Baixos, um curso de aprendizagem eletrónica mista é
características: constituído por um componente de autoaprendizagem e uma reunião
presencial, normalmente com a duração de um dia.
A parte de autoaprendizagem do curso é acessível aos participantes
através do ambiente de aprendizagem digital da instituição de
formação. Este módulo digital consiste em várias «aulas» (p. ex., tarefas
preparatórias, testes de autoavaliação, pequenas palestras,
eventualmente com questões de autoavaliação, materiais a ler antes da
reunião presencial, informações de base, quer em suporte de papel quer
em suporte áudio/vídeo e um fórum onde são colocadas perguntas a fim
de serem respondidas durante a reunião presencial).
Esta prática tem uma série de vantagens. Assegura que os participantes
terão o mesmo nível médio de conhecimentos sobre o tema antes da
reunião presencial. Enquanto os participantes reúnem os
conhecimentos mais teóricos «ao seu próprio ritmo», os formadores
podem concentrar-se, durante a reunião presencial, na aplicação mais
prática desses conhecimentos através da utilização de exercícios e do
estímulo dos debates sobre o intercâmbio de experiências. Esta prática
aumenta consideravelmente a eficácia dos contactos entre formadores
e participantes.
Os materiais para o ambiente de aprendizagem digital permanecerão
acessíveis por um período normal de dois anos para utilização
subsequente por parte dos participantes.
A prática aumenta a flexibilidade, para os participantes, da formação
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em termos de gestão do tempo, uma vez que parte do curso é feita
apenas quando e onde os participantes estão disponíveis. Além disso,
uma vez que são introduzidos vários tipos de atividades de
aprendizagem, tais atividades são sempre adequadas para vários estilos
de aprendizagem diferentes.

O tempo de deslocação é reduzido, uma vez que parte do curso pode
ser feita em casa ou no local de trabalho (mas isso não reduz
necessariamente o tempo necessário para a aprendizagem).
Contactos
instituição

da Centro de Estudo e Formação da Magistratura (SSR)
Endereço postal: Postbus 5015, 3502 JA Utreque
Endereço para visitantes: Uniceflaan 1
3527 WX Utreque
Telefone: + 31 88 361 3212
Endereço de correio eletrónico: ssr.international@ssr.nl
Sítio Web: http://www.ssr.nl

Outras
observações

A preparação desta MELHOR PRÁTICA pode implicar uma despesa
considerável. No entanto, uma vez que a maior parte dos materiais
produzidos pode ser utilizada nos anos seguintes, o custo inicial pode
ser considerado um bom investimento.
A experiência exige apenas a disponibilidade de ferramentas
informáticas muito básicas com as quais todos os juízes ou magistrados
do Ministério Público europeus devem estar familiarizados. Proporciona
um conteúdo muito especializado e pormenorizado, algo que é menos
fácil de alcançar com uma atividade normal de formação presencial.
Até à data, a metodologia tem tido êxito, uma vez que combina sessões
presenciais com sessões de aprendizagem eletrónica. As sessões
presenciais permitem uma abordagem mais aprofundada de algumas
matérias, bem como responder a perguntas e, mais importante ainda,
partilhar experiências pessoais.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)

2

