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Vegyes módszerű e-Learning

Legfontosabb
elemei:

Hollandiában egy vegyes módszerű e-Learning tanfolyam az önálló
tanulmányokat vegyíti a személyes, általában egynapos találkozóval.
A tanfolyam önálló tanulmányi része a képzési intézmény digitális
oktatási környezetén át érhető el a résztvevők számára. Ez a digitális
modul több „leckéből” áll (pl. előkészítő feladatok, önértékelő tesztek,
rövid előadások, esetleg önértékelő kérdésekkel, a személyes találkozó
előtt elolvasandó anyagok, háttér-információk akár papíralapon, akár
audio-/videotámogatással, továbbá egy fórum, ahol a személyes
találkozón megválaszolandó kérdéseket teszik fel).
Ennek a gyakorlatnak számos előnye van. Biztosítja, hogy a résztvevők
azonos szintű átlagos tudást szerezzenek a témában a személyes
találkozó előtt. Míg a résztvevők az elméletibb jellegű tudást saját
ritmusuknak megfelelően sajátítják el, az oktató a személyes találkozó
során e tudás gyakorlatiasabb felhasználására összpontosíthat a
feladatokkal és a tapasztalatcserén alapuló megbeszélések
ösztönzésével. Ez jelentősen fokozza az oktató és a résztvevők közötti
kapcsolat hatékonyságát.
A digitális oktatási környezet anyagai a résztvevők számára a képzést
követő kétéves időszak alatt hozzáférhetők maradnak.
A gyakorlat a képzésben résztvevők számára rugalmas időbeosztást
biztosít, mivel a tanfolyam egy része csak akkor ér véget, ha a
résztvevők erre készen állnak. Ezen túlmenően, mivel többfajta tanulási
módszert is alkalmaznak, ezek jobban illeszkednek az eltérő tanulási
stílusok sokféleségéhez.
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Csökken az utazásra fordított idő, mivel a tanfolyam egy része otthon
vagy a munkahelyen elvégezhető (de ez nem feltétlenül csökkenti a
tanulásra fordított időmennyiséget).
Intézményi
elérhetőségek

Igazságügyi Képzési és Oktatási Központ (SSR)
Postai cím: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Látogatási cím: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
E-mail cím: ssr.international@ssr.nl
Honlap: http://www.ssr.nl

Egyéb
megjegyzések

Egy ilyen BEVÁLT GYAKORLAT jelentős költségekkel járhat az
előkészítés során. Ugyanakkor mivel az elkészített anyagok többségét
éveken át lehet használni, ez a kezdeti kiadás jó befektetésnek
minősülhet.
A gyakorlathoz csak olyan, nagyon alapvető informatikai eszközök
szükségesek, amelyek használatával minden európai bírónak vagy
ügyésznek tisztában kell lennie. Specializált és részletes tartalmat kínál,
ami a hagyományos személyes képzések során nehezebben valósítható
meg.
A módszer eleddig sikeresnek bizonyult, mivel az online tanulást és a
személyes találkozókat vegyíti. Ez utóbbi lehetőség egyes témakörök
részletesebb
megközelítését
teszi
lehetővé,
a
kérdések
megválaszolásával és – ami még fontosabb – a személyes tapasztalatok
megosztásával együtt.
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