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Titel van de
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Blended e-leren (combinatie van afstands- en contactonderwijs)

Voornaamste
kenmerken:

In Spanje organiseert de Escuela Judicial sinds 2004 met financiële steun
van de EU permanente educatie op specifieke terreinen van Europees
recht op basis van ‘blended e-learning’. Deze opleidingen zijn opgedeeld
in twee fasen: de eerste fase omvat een online-opleiding, die acht
weken duurt. Cursisten die de eerste fase met succes voltooien, worden
toegelaten tot de tweede fase, die bestaat uit een tweedaagse
klassikale bijeenkomst op de Escuela. Elke onlinemodule bevat een
praktische presentatie en daaraan gerelateerde documenten. Cursisten
kunnen ook deelnemen aan een discussieforum om met elkaar in debat
te gaan over praktische en theoretische kwesties. De cursus bevat
verder zowel oefeningen die individueel als oefeningen die in
groepsverband moeten worden uitgevoerd.
De doelstellingen van dit systeem zijn:


het ontwikkelen van studiemateriaal en dat studiemateriaal
vervolgens elk jaar verbeteren op basis van de uitkomsten van de
interactie tussen opleidingspersoneel (in het bijzonder
begeleiders) en cursisten;



deelnemers de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen wanneer
en hoeveel ze studeren;



het creëren van mogelijkheden voor het opnieuw vormgeven en
hergebruiken van studiematerialen, zowel bij de initiële als bij de
voortgezette opleiding;

1

Blended e-leren (combinatie van afstands- en contactonderwijs)



het beheren van grote en kleine groepen;



het stimuleren van dialoog tussen opleidingspersoneel en
cursisten, zowel een-op-een als in groepsverband;



het opzetten van een flexibele structuur die
omstandigheden en personen kan worden aangepast.
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Contactgegevens
van de instelling

Escuela Judicial
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spanje
Tel.: + 34 93 4067300
Fax: + 34 93 406 91 64
E-mail: escuela.judicial@cgpj.es
Website: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Overige
opmerkingen

Met de voorbereiding van deze BESTE PRAKTIJK, waaronder de

vertaling van studiemateriaal als de opleiding in meerdere talen wordt
aangeboden, kunnen aanzienlijke kosten zijn gemoeid.
Aangezien het meeste studiemateriaal meerdere jaren kan worden
gebruikt, kunnen de initiële kosten echter als een goede investering
worden gezien.
Om te kunnen deelnemen zijn slechts basis-IT-hulpmiddelen nodig
waarmee alle Europese rechters en aanklagers vertrouwd zullen zijn.
Daardoor kunnen personen uit verschillende landen en culturen
deelnemen, wat de opleiding verrijkt en bijdraagt aan de studieervaring. Met e-learning kan zeer gespecialiseerde en gedetailleerde
inhoud worden aangeboden, iets waarvoor klassikaal onderwijs zich
minder goed leent.
De gebruikte methode is tot dusver succesvol omdat e-learning wordt
gecombineerd met klassikaal onderwijs. Doordat via e-learning al de
nodige basiskennis is vergaard, kunnen onderwerpen tijdens de
‘contactdagen’ diepgaander worden behandeld. Ook bieden
‘contactdagen’ de mogelijkheid tot het beantwoorden van vragen en,
belangrijker nog, het uitwisselen van ervaringen.
Op dit moment neemt een groot aantal rechters en aanklagers uit
verschillende EU-lidstaten deel aan de Spaanse online-opleidingen over
Europees recht.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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