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Denumirea
practicii

Curs de e-learning mixt

Caracteristici
principale:

În Țările de Jos, un curs de e-learning mixt include o componentă de
studiu individual și o întâlnire față în față care durează în mod obișnuit o
zi.
Componenta de studiu individual a cursului este pusă la dispoziția
participanților prin intermediul mediului de învățare digital al instituției
de formare profesională. Acest modul digital include mai multe „lecții”
(de exemplu, teme pregătitoare, teste de autoevaluare, scurte prelegeri,
eventual cu întrebări pentru autotestare, materiale care trebuie
consultate înainte de întâlnirea față în față, informații de bază, fie pe
suport de hârtie, fie pe suport audio/video și un forum în cadrul căruia
sunt formulate întrebări la care se va răspunde pe parcursul întâlnirii față
în față).
Această practică are numeroase avantaje. Aceasta garantează faptul că
participanții vor avea același nivel mediu de cunoștințe privind tema
respectivă înainte de întâlnirea față în față. În timp ce participanții
acumulează cunoștințele teoretice „în propriul ritm”, formatorul se
poate concentra, în timpul întâlnirilor față în față, pe aplicarea practică a
respectivelor cunoștințe prin utilizarea de exerciții și prin stimularea
unor discuții privind schimbul de experiență. Acest lucru îmbunătățește
considerabil eficacitatea contactelor între formator și participanți.
Materialele pentru mediul de învățare digital vor rămâne accesibile
pentru o perioadă standard de doi ani în vederea utilizării ulterioare de
către participanți.
Practica îmbunătățește flexibilitatea pentru participanții la cursul de
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formare profesională în ceea ce privește gestionarea timpului, întrucât o
parte a cursului se desfășoară doar atunci când și în cazul în care
participanții sunt disponibili. În plus, întrucât sunt introduse diferite
tipuri de activități de învățare, acestea sunt întotdeauna adecvate
pentru o gamă de diferite stiluri de învățare.

Timpul de deplasare este redus, deoarece o parte a cursului se poate
desfășura la domiciliu sau la locul de muncă (însă acest lucru nu reduce
neapărat timpul necesar pentru învățare).
Detalii
contact
instituției

de Centrul de studii juridice și de formare profesională judiciară (SSR)
ale Adresa poștală: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Adresă pentru relații cu clienții: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
Adresă de e-mail: ssr.international@ssr.nl
Site: http://www.ssr.nl

Alte observații

Acest tip de practică din categoria CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ poate
implica cheltuieli semnificative pentru pregătirea sa. Cu toate acestea,
dat fiind faptul că majoritatea materialelor elaborate pot fi utilizate în
următorii ani, costurile inițiale pot fi considerate o bună investiție.
Această metodă necesită doar disponibilitatea unor instrumente
informatice de bază, care ar trebui să fie cunoscute de fiecare judecător
sau procuror european. Aceasta oferă un conținut foarte specializat și
detaliat, care este mai dificil de realizat în cadrul unei activități obișnuite
de formare profesională față în față.
Metodologia s-a bucurat de succes până în prezent, deoarece combină
învățarea online cu sesiuni față în față. Acestea din urmă permit o
abordare mai aprofundată a anumitor subiecte, oferirea de răspunsuri la
întrebări și, cel mai important, schimbul de experiențe personale.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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