Про розміщення та використання матеріалів тренінгів
1. Матеріали тренінгів розміщено на електронному ресурсі “хмара”,
доступ до яких мають адміністратори з правом внесення змін та тренери (за
посиланням) з правом копіювання та подальшого використання для
проведення тренінгів.
2. На дистанційній платформі, яка використовується в ході
проведення тренінгів, для кожного тренінгу розміщено:
- програму тренінгу (для слухачів);
- презентації міні–лекцій;
- практичні завдання та додатки до них (передбачені для слухачів)
для роботи в малих групах;
- матеріали поточного контролю тренінгу.
Доступ до матеріалів тренерам та слухачам надається в день
проведення відповідного тренінгу згідно з розкладом спеціальної підготовки
за наявності попередньої реєстрації на дистанційній платформі через веб–
браузер за посиланням http://spec.nsj.gov.ua/.
На завершення кожного тренінгу буде здійснюватися поточний
контроль відповідно до Положення про порядок визначення успішності
виконання Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, які
мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки
(розміщений на сайті), та матеріалів розробників тренінгу.
Доступ до матеріалів поточного контролю буде надаватися на останній
парі за розкладом. Слухачі вправі розпочинати виконання завдання
поточного контролю з дозволу тренера, час початку буде відображатися в
журналі виконання завдання слухачем. Слухач може виконувати завдання в
довільній послідовності. Після завершення виконання завдання результат
буде фіксуватися в електронному журналі.
Завдання поточного контролю підготовлені за матеріалами міні–лекцій
тренінгів та матеріалів, запропонованих для обов’язкового самостійного
опрацювання до тренінгів. Час на виконання тестових питань зазначено на
платформі перед їх виконанням.
Для кожного слухача пропонується 12 завдань (на тренінгу
“Професійно-психологічна адаптація до суддівської діяльності” – 6 завдань).
Якщо в матеріалах тренінгу запропоновано завдань більше ніж 12, то
слухачам за випадковим принципом обирається системою 12 завдань із
запропонованої кількості. Послідовність питань поточного контролю для
різних слухачів – за випадковим принципом, зокрема розташування
відповідей на них.
Після завершення виконання завдань слухачем, він буде бачити в
журналі оцінок результат виконання кожного завдання та загальний
результат в балах. Правильна буде відповідь оцінюватися в 1 бал.

Максимальна кількість балів, яку може отримати слухач за результатами
виконання програми тренінгу – 12 балів.
Тренер буде бачити в електронному журналі результати виконання
завдань слухачами в тій послідовності, в якій вони надані в матеріалах
тренінгу. Результати виконання завдань слухачами будуть зберігатися в
електронному журналі оцінок.
Після завершення виконання завдань, тренер зможе відповісти на
запитання слухачів щодо виконаних завдань.
Матеріали рекомендовані для слухачів розміщені на офіційному сайті
http://www.nsj.gov.ua/ в підрозділі “На допомогу слухачу” розділу
“Спеціальна підготовка”. У першому файлі матеріалів, які розміщені
для кожного тренінгу, зазначено перелік матеріалів, які є обов’язковими для
самостійного опрацювання до початку тренінгу.
3. Увага! Надання друкованих матеріалів тренінгів слухачам не
передбачена. Матеріали практичних завдань для виконання на тренінгу
розміщені на дистанційній платформі.
Для тренерів друкується:
- анкети оцінювання на кожного слухача для заповнення тренером
(тренінги “Професійно-психологічна адаптація до суддівської діяльності”,
“Дисциплінарна відповідальність”)
У кінці анкети слухач має написати “Ознайомлений” і поставити свій
підпис.

