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Kombinované elektronické učenie sa

Hlavné črty:

Kombinovaný kurz elektronického učenia sa v Holandsku sa skladá zo
zložky samovzdelávania a z osobného stretnutia, ktoré zvyčajne trvá
jeden deň.
Časť kurzu vo forme samovzdelávania je prístupná účastníkom
prostredníctvom prostredia digitálneho vzdelávania inštitúcie
poskytujúcej odbornú prípravu. Tento digitálny modul sa skladá
z niekoľkých „lekcií“ (napríklad prípravné úlohy, samohodnotiace kvízy,
krátke prednášky, podľa možnosti s otázkami na samopreskúšanie,
materiály na prečítanie pred osobným stretnutím, podkladové
informácie buď v papierovej forme, alebo ako audio/video materiály
a fórum, kde možno klásť otázky, ktoré budú zodpovedané počas
osobného stretnutia).
Tento postup má množstvo výhod. Zabezpečuje, aby účastníci mali
pred osobným stretnutím rovnakú priemernú úroveň poznatkov o danej
téme. Účastníci získajú viac teoretických poznatkov „vlastným
tempom“ a školiteľ sa počas osobného stretnutia môže sústrediť na
praktickejšie uplatňovanie týchto poznatkov prostredníctvom cvičení
a podnecovania diskusie o výmene skúseností. Tým sa výrazne zvyšuje
účinnosť kontaktu medzi školiteľom a účastníkmi.
Materiály používané v prostredí digitálneho vzdelávania zostanú
prístupné počas štandardného obdobia dvoch rokov, aby ich účastníci
mohli ďalej využívať.
Postup zvyšuje pružnosť odbornej prípravy účastníkov z hľadiska
riadenia času, lebo časť kurzu prebieha len v takom čase a na takom
mieste, ako to účastníkom vyhovuje. Keďže sa navyše využívajú rôzne
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druhy vzdelávacích činností, sú vždy vhodné pre širokú škálu účastníkov
s rôznymi štýlmi učenia sa.

Skracuje sa čas na cestovanie, lebo časť kurzu možno absolvovať doma
alebo na pracovisku (ale nie vždy sa skracuje čas potrebný na učenie sa).
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Tento NAJLEPŠÍ POSTUP si môže vyžadovať značné náklady na
prípravu. Keďže sa však väčšina materiálov môže použiť aj v ďalších
rokoch, počiatočné náklady možno považovať za dobrú investíciu.
Štúdium si vyžaduje dostupnosť len veľmi základných nástrojov IT, ktoré
by mal ovládať každý európsky sudca alebo prokurátor. Ponúka veľmi
špecializovaný a podrobný obsah, čo nie je také ľahké dosiahnuť pri
bežných činnostiach odbornej prípravy s osobným kontaktom.
Metodika bola zatiaľ úspešná, pretože spája on-line učenie sa a osobné
stretnutia. Tie umožňujú podrobnejšie sa venovať niektorým témam,
zodpovedať otázky a, čo je najdôležitejšie, vymieňať si osobné
skúsenosti.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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