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Kombineeritud e-õpe

Peamised
tunnusjooned

Madalmaades koosneb kombineeritud e-õppe kursus iseseisva õppe
komponendist ja auditoorsetest kohtumistest, mis kestavad tavaliselt
ühe päeva.
Kursuse iseseisva õppe osa on osalejatele kättesaadav koolitusasutuse
e-õppe keskkonna kaudu. See digitaalne moodul koosneb mitmest n-ö
õppetunnist (nt ettevalmistavad ülesanded; enesehindamise testid;
lühikesed loengud (võimaluse korral koos enesehindamise
küsimustega); materjalid, millega tuleb tutvuda enne auditoorset
kohtumist; taustteave, mis on esitatud kas paberil või audio- ja/või
videomaterjalina; ning foorum, kus esitatakse küsimused, millele tuleb
auditoorsete kohtumiste ajal vastata).
Sellel taval on mitu eelist. Sellega tagatakse, et enne auditoorsele
kohtumisele tulekut on osalejatel käsitletava teemaga seoses
ühesugune keskmine teadmiste tase. Kui iseseisva õppe raames
omandavad osalejad omas tempos teoreetilisemat laadi teadmisi, siis
auditoorsetel kohtumistel saab koolitaja keskenduda selle teadmise
praktilisele rakendamisele, kasutades selleks harjutusi ja tekitades
arutelu kogemuste vahetamiseks. See parandab märkimisväärselt
koolitaja ja koolitusel osaleja vaheliste kontaktide tõhusust.
Koolitusel osalejatel on e-õppe keskkonnas olevatele materjalidele
üldjuhul juurdepääs veel kahe aasta jooksul pärast koolituse lõppu.
Selle tava rakendamine aitab koolitusel osalejatel paindlikumalt juhtida
oma ajakasutust, sest osa kursusest toimub üksnes siis, kui osalejad
leiavad selleks aega. Peale selle võib öelda, et kõik erinevad koolitused,
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mis välja töötatakse, on alati sobivad rea erinevate õppeviiside jaoks.

Sõiduaeg lüheneb, sest osa kursusest saab läbida kodus või töökohas
(see ei tähenda aga tingimata seda, et väheneb ka õppimiseks kuluv
aeg).
Asutuse
kontaktandmed

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postiaadress: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Külastusaadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel: + 31 88 361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Veebisait: http://www.ssr.nl

Märkused

Sellise PARIMA TAVA ettevalmistamine võib osutuda väga kulukaks.
Sellest olenemata võib esialgseid kulutusi pidada heaks investeeringuks,
sest suuremat osa väljatöötatavatest materjalidest saab kasutada ka
järgnevatel aastatel.
Sellise koolituse korraldamiseks peavad olemas olema vaid väga
elementaarsed IT-vahendid, mille kasutamisega peaksid tuttavad olema
kõik Euroopa kohtunikud või prokurörid. Pakutakse väga
spetsialiseeritud ja üksikasjalikku sisu. Tavapärase auditoorse koolituse
abil on seda raskem saavutada.
Metoodika on siiani osutunud väga tõhusaks, sest selle puhul on
ühendatud e-õpe ja auditoorne õpe. Viimati nimetatud õppeviis
võimaldab teatavatesse teemadesse põhjalikumalt süveneda, vastata
küsimustele ja eeskätt jagada isiklikke kogemusi.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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