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В Нидерландия курс за смесено електронно обучение включва
елемент на самообучение и среща с обучител, която обикновено е с
продължителност един ден.
Частта от курса, включваща самообучението, е достъпна за
участниците чрез средата за електронно обучение на обучителната
институция. Цифровият модул включва няколко „урока“ (напр.
подготвителни задачи, тестове за самооценка, кратки лекции, с
възможност за въпроси за самоизпитване, материали, които трябва
да бъдат прочетени преди срещата с обучителя, основна
информация или на хартиен носител, или на аудио/видео носител и
форум, в рамките на който се отправят въпроси, на които следва да
се даде отговор по време на срещата с обучителя).
Тази практика има редица предимства. Тя гарантира, че преди
срещата с обучителя участниците ще притежават едно и също
средно равнище на знания по темата. Докато участниците
попълват голяма част от теоретичните си знания „с избрано от тях
темпо“, по време на срещата обучителят може да насочи
вниманието си върху по-практическото прилагане на тези знания
чрез използването на упражнения и стимулирането на дискусии
относно обмяната на опит. Това значително увеличава
ефикасността на контактите между обучителя и участниците.
Материалите за средата за електронно обучение ще продължат да
бъдат достъпни за стандартен период от две години с оглед на
последващото им използване от участниците.
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Практиката увеличава гъвкавостта за участниците в обучението по
отношение на управлението на времето, тъй като част от курса се
провежда единствено когато и където има участници. Освен това,
тъй като са въведени различни видове дейности за обучение, те
винаги са подходящи за широк спектър стилове на обучение.
Времето за пътуване се намалява, като част от курса може да се
провежда вкъщи или на работното място (това обаче не намалява
задължително времето, необходимо за обучение).
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контакт с
институцията
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Други
коментари

Такава НАЙ–ДОБРА ПРАКТИКА може да предполага значителни
разходи във връзка с нейната подготовка. Тъй като обаче поголямата част от изготвените материали могат да бъдат
използвани и през следващите години, първоначалните разходи
могат да бъдат счетени за добра инвестиция.
Практиката изисква единствено наличието на най-основни ИТ
инструменти, с които следва да е запознат всеки европейски съдия
или прокурор. Тя предлага силно специализирано и подробно
съдържание — нещо, което не е толкова леснопостижимо при
обичайна дейност за обучение с лично присъствие.
Досега методологията е била успешна, тъй като тя съчетава онлайн
обучение и лични срещи с обучителите. Последните позволяват позадълбочен подход по отношение на някои от темите заедно с
даване на отговори на въпроси, и което е най-важно — споделяне
на личен опит.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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