LABA PRAKSE

FACEBOOK strādā ar līderiem juridiskā izglītība
Sociālie mediji piedāvā iespēju, lai atbalstītu mācību procesu. Turpmāk norādīta

Īss

prakse rāda piemērošanu Facebook.com juridiskās izglītības vadītāju kaskādes

kopsavilkums

apmācībā. Pateicoties izmantošanu slēgtās grupas rīku, dalībnieki sadarbojās kā
atbalsta un konsultāciju grupas tiesību jomā.
Novērtēšanā tiek izmantota arī aptaujas rīks.

Mērķa grupa

Juridiskās izglītības vadītāji
Pilsoņi Network Watchdog Polija
(www.siecobywatelska.pl/in‐brief) ir
centusies, lai izplatītu zināšanas
izpratni par piemērojamajiem tiesību
aktiem un izmantojot savas tiesības
saskarsmē ar valsts pārvaldi.
Vieglākais veids, kā paaugstināt sabiedrības izpratni ir izglītot tik daudz cilvēku,
cik vien iespējams, kas var tikt veiktas veidā tā sauktās kaskādes sistēmā. Ko tas
nozīmē, ka, centralizēti tiek trenēti cilvēku noteikta grupa, kas vēlāk nodot
iegūtās zināšanas savā vietējā vidē. Apmācītais personāls nav speciālisti; tāpēc
tie ir jāatbalsta viņu izglītības jomā, kuru juridiskās un savstarpēju atbalstu
speciālistiem. Par dalībniekiem projektā ir izkaisīti visā valstī, tādējādi,
konsultācijas un pārrunas ir jāveic tiešsaistē.
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Rīks,
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bija

slēgta

grupa

www.facebook.com. Šīs opcijas izvēle dod iespēju sazināties tikai ar saviem

prakses

biedriem, kas var apskatīt amatus. Tajā pašā laikā, tas veicina tās operācijām

apraksts

starp citiem lietotājiem, kuri var uzzināt par tā esamību.

(max. 2000
signs)

Pirmajā posmā projekta grupa vadītāji piedalījās stacionārā apmācībā ar
ekspertiem. Tikšanās laikā, tie pārbaudīti ilustratīvi skriptus un metodes grupu
darba un izstrādāja skeletus no saviem treniņiem. Kad projekts beidzās,
dalībniekiem bija 4 mēneši, lai īstenotu apmācību savā vietējā vidē. Pirmajā
posmā tiešsaistes darbā, dalībnieki apspriedās otru saistībā ar tēmu izveidojot
skriptu. Ar komentāriem, tie nodrošināja atgriezenisko saiti un dalījās savas
grafiskos materiālos. Šajā periodā, bija iespēja uzdod arī jautājumus ekspertiem,
īpaši tiesību jomās. Pateicoties piekļuvi iepriekš uzdotajiem jautājumiem un
atbildēm uz tiem, dažiem no dalībniekiem nevajadzēja uzdot savu jautājumu, jo
atbilde jau bija forumā. Tādējādi, eksperts atbildēja tikai vienu reizi.

Nākamais posms ar savstarpējās mācīšanās bija diskusija par veikto sanāksmē.
Dalībnieki ziņoja par kursu sesijam un piemēroto līdzekļu efektivitāti. Tie, kas jau
bija pieredze šādās sanāksmēs kļuva mentoru tiem, kas piedalījās pirmo reizi.
Otrā skripta izpildes laikā sadarbība noritēja līdzīgi.
Pēc mācību moduļu izbeigšanas, facebook portāls tika izmantots, lai novērtētu
sadarbību un veiktās darbības. APTAUJAS līdzeklis tika piemērots šim nolūkam.
Locekļi novērtējuši šo mediju, un daudzi no viņiem sāka savas grupas
dalībniekiem sanāksmēm.

Ieteikumi

Rīks var tiek piemērots iegūto zināšanu pieredzes apmaiņā vai procesa

īstenošanai un

īstenošanā stacionārā mācību laikā. To var izmantot arī kā Pagriezts klasē, ja

izplatīšanai

publicētu noteiktu saturu pirms sanāksmes.

(max 300 signs)
Ir nepieciešams, lai izveidotu kontu, pirms mēs sākam funkcijas. Mūsu

Organizēšanas

studentiem ir arī savi konti.

informācija

Privātuma iestatījumi grupām: www.facebook.com/help/220336891328465

