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Otsikko

Sulautuva opetus

Keskeiset
piirteet

Alankomaissa sulautuvaan opetukseen kuuluu itseopiskelua verkossa
sekä lähiopetustapaaminen, joka kestää yleensä yhden päivän.
Osallistujat
suorittavat
itseopiskelujakson
koulutuskeskuksen
digitaalisen
oppimisympäristön
kautta.
Digitaaliseen
opintokokonaisuuteen sisältyy monenlaisia ”oppitunteja” (valmistavat
tehtävät, itsearviointi, lyhyet esitelmät ja niihin mahdollisesti liittyvät
omatoimitestit, lähiopetustapaamista ennen luettava aineisto,
taustatiedot joko kirjoitetussa muodossa tai audio- tai videotallenteena
sekä foorumi, jolla esitetään kysymyksiä, joihin on tarkoitus vastata
lähiopetustapaamisessa).
Käytäntöön liittyy useita etuja. Sen avulla varmistetaan, että
osallistujilla on keskimäärin samat tiedot kustakin aihepiiristä ennen
lähiopetustapaamista. Kun kukin opettelee teoriapuolen omassa
tahdissaan, kouluttaja voi keskittyä lähiopetuksessa teorian
soveltamiseen käytännössä teettämällä osallistujilla erilaisia
harjoituksia ja kannustamalla heitä keskustelemaan kokemuksistaan.
Tämä lisää merkittävästi kouluttajan ja osallistujien välisen
yhteydenpidon vaikutusta.
Digitaalisen oppimisympäristön sisältämä aineisto
osallistujien käytettävissä kahden vuoden ajan
päättymisestä.

on yleensä
koulutuksen

Osallistujat voivat osallistua koulutukseen joustavammin ja hallita itse
ajankäyttöään, koska osa opetuksesta toteutetaan osallistujille
sopivana aikana ja sopivassa paikassa. Koulutuksessa hyödynnetään
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erilaisia opetusmenetelmiä, joten jokainen löytää aina omaan
oppimistyyliinsä sopivan kurssin.
Koska osan opinnoista voi suorittaa kotona tai työpaikalla, matkoihin
kuluu vähemmän aikaa (oppimiseen vaadittava aika ei kuitenkaan
välttämättä lyhene).
Yhteystiedot

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Postiosoite:
Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Nederland
Käyntiosoite: Uniceflaan 1
3527 JA Utrecht
Puhelin: + 31 88 361 3212
Sähköpostiosoite: ssr.international@ssr.nl
Verkkosivusto: http://www.ssr.nl

Huomautuksia

Tähän PARHAASEEN KÄYTÄNTÖÖN voi liittyä huomattavia
kustannuksia valmisteluvaiheessa. Koska suurin osa tuotetusta
aineistosta on käytettävissä myös seuraavina vuosina, alkuvaiheen
kuluja voidaan pitää hyvänä investointina.
Ainoana edellytyksenä on, että käytettävissä on tietotekniset
perustyökalut, joiden pitäisi myös olla tuttuja kaikille eurooppalaisille
tuomareille ja syyttäjille. Menetelmä mahdollistaa hyvin erikoistuneen
ja yksityiskohtaisen aineiston käytön, mikä on hankalampaa
tavanomaisessa lähiopetuksessa.
Tähän asti menetelmä on ollut menestyksekäs juuri siksi, että siinä
yhdistetään verkko-opiskelu ja lähiopetus. Lähiopetusjaksojen aikana
voidaan käsitellä joitain aiheita syvällisemmin. Lisäksi voidaan vastata
kysymyksiin ja mikä tärkeintä vaihtaa henkilökohtaisia kokemuksia.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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