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Nyderlanduose mišriojo e. mokymosi kursą sudaro savarankiško
mokymosi modulis ir individualūs susitikimai, kurie paprastai trunka
vieną dieną.
Savarankiško mokymosi kurso dalimi dalyviai gali naudotis
prisijungdami prie mokymo institucijos skaitmeninės mokymosi
aplinkos. Šį skaitmeninį modulį sudaro keletas pamokų (pvz.,
parengiamosios užduotys, savęs vertinimo apklausos, trumpos
paskaitos, kuriose pateikiami kontroliniai klausimai, medžiaga, kurią
reikia perskaityti prieš individualų susitikimą, pagrindinė tekstinė arba
vaizdinė ir (arba) garsinė informacija ir forumas, kuriame užduodami
klausimai, į kuriuos reikės atsakyti per individualų susitikimą).
Ši praktika suteikia daug privalumų. Ji padeda užtikrinti, kad dalyviai
prieš individualų susitikimą turėtų vienodą žinių atitinkamu klausimu
bagažą. Dalyviai teorinio pobūdžio žinias įgyja savarankiškai, todėl
instruktorius per individualų susitikimą gali daugiau dėmesio skirti
praktiniam šių žinių pritaikymui ir šiuo tikslu naudoti pratimus bei
skatinti diskusiją, per kurią būtų keičiamasi patirtimi. Tai iš esmės
padeda didinti instruktoriaus ir dalyvių susitikimų veiksmingumą.
Skaitmeninio mokymosi medžiaga paprastai yra prieinama dvejus
metus, kad ja dalyviai galėtų naudotis vėliau.
Praktika padeda mokymo dalyviams lanksčiau planuoti savo laiką, nes
dalis kursų rengiama tik tuomet, kai susidaro dalyvių grupė. Be to,
vykdoma įvairių rūšių mokymosi veikla, todėl ji visada atitinka įvairių
mokymosi formų poreikį.
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Mišrusis e. mokymasis

Mažiau laiko sugaištama kelionėms, nes kai kuriuose kursuose galima
dalyvauti būnant namie ar darbo vietoje (tačiau tai nebūtinai reiškia, kad
mokymuisi reikia skirti mažiau laiko ).
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR) (Teisėjų mokymo ir
studijų centras (TMSC))
Pašto adresas: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Priimamasis: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Nyderlandai
Tel. + 31 88 361 3212
E. paštas ssr.international@ssr.nl
Svetainė http://www.ssr.nl

Kitos pastabos

Pasirengiant taikyti tokią GERIAUSIĄ PATIRTĮ gali būti patiriama
nemažai išlaidų. Vis dėlto didelę parengtos medžiagos dalį galima
naudoti vėlesniais metais, todėl pradinės išlaidos gali būti laikomos
tinkama investicija.
Patirties reikalavimai nėra labai dideli − pakanka galimybės naudotis
paprasčiausiomis IT priemonėmis, kurios turėtų būti žinomos
kiekvienam Europos teisėjui ar prokurorui. Šiose priemonėse galima
pateikti ypač specializuotą ir išsamų turinį, kuris nėra taip lengvai
prieinamas per įprastą individualų mokymo susitikimą.
Iki šiol metodika pasiteisino, nes ji pagrįsta internetinio mokymosi ir
individualių sesijų derinimu. Per individualius susitikimus galima
išsamiau analizuoti kai kurias temas, atsakyti į kilusius klausimus ir,
svarbiausia, dalytis asmenine patirtimi.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.

2

