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Klíčové znaky:

V Nizozemsku zahrnuje kurz kombinovaného elektronického učení
složku samostudia a prezenční školení, které obvykle trvá jeden den.
Část kurzu, která je věnována samostudiu, je účastníkům dostupná
prostřednictvím elektronického učebního prostředí vzdělávací instituce.
Tento elektronický modul zahrnuje několik „lekcí“ (např. přípravné
úkoly, kvízy za účelem sebehodnocení, krátké články, případně
s otázkami k sebetestování, materiály, které je třeba prostudovat před
prezenčním školením, podkladové informace v papírové podobě nebo
v podobě zvukového/obrazového záznamu a fórum, kde lze pokládat
otázky, které mají být zodpovězeny během prezenčního školení).
Tento postup má řadu výhod. Zajišťuje, že účastníci budou mít před
prezenčním školením stejnou průměrnou úroveň znalostí o daném
tématu. Zatímco teoretické znalosti si účastníci osvojují „vlastním
tempem“, během prezenčního školení se může školitel zaměřit na
praktičtější použití těchto znalostí pomocí cvičení a podněcování
diskuse za účelem výměny zkušeností. To značně zvyšuje efektivnost
kontaktů mezi školitelem a účastníky.
Materiály pro elektronické učební prostředí jsou pro následné použití ze
strany účastníků obvykle dostupné po dobu dvou let.
Tento postup zvyšuje flexibilitu účastníků vzdělávání, pokud jde
o organizaci času, jelikož část kurzu se uskuteční pouze tehdy, jsou-li
účastníci k dispozici. Jelikož jsou zavedeny různé druhy vzdělávacích
činností, jsou vždy vhodné pro řadu různých stylů učení.
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Je omezeno cestování, jelikož část kurzu se může uskutečnit doma nebo
na pracovišti (to však nutně nezkracuje dobu potřebnou k učení).
Kontaktní údaje Training and Study Centre for the Judiciary (SSR) (Vzdělávací a studijní
instituce
středisko pro soudcovský sbor)
Poštovní adresa: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Adresa pro návštěvy: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel. + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Internetové stránky: http://www.ssr.nl
Další poznámky

Tento NEJLEPŠÍ POSTUP může znamenat značné výdaje při přípravě.
Jelikož však lze většinu vyhotovených materiálů použít v dalších letech,
lze počáteční náklady považovat za dobrou investici.
Co se týká zkušeností, vyžaduje se pouze dostupnost základních
nástrojů informačních technologií, s nimiž by měl být každý evropský
soudce nebo státní zástupce obeznámen. Kurz nabízí velmi
specializovaný a podrobný obsah, což je během obvyklého prezenčního
vzdělávání méně snadno dosažitelné.
Metoda byla doposud úspěšná, jelikož kombinuje elektronické učení
a prezenční formu vzdělávání. Prezenční forma vzdělávání umožňuje
zabývat se některými tématy podrobně, odpovědět na dotazy a – co je
nejdůležitější – podělit se o osobní zkušenosti.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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