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Mieszane e-uczenie się

Najistotniejsze
cechy

W Niderlandach kurs mieszanego e-uczenia się składa się z modułu
samodzielnego uczenia się oraz ze szkolenia stacjonarnego, które z
reguły trwa jeden dzień.
Uczestnicy szkoleń mogą uzyskać dostęp do modułu samodzielnego
uczenia się za pośrednictwem środowiska edukacji cyfrowej danej
instytucji szkoleniowej. Ten cyfrowy moduł składa się z szeregu „lekcji”
(np. zadań wprowadzających, kwestionariuszy samooceny, krótkich
wykładów, które mogą zawierać pytania służące sprawdzeniu wiedzy,
materiałów, z którymi należy zapoznać się przed spotkaniem
bezpośrednim, ogólnych informacji przygotowanych w wersji
papierowej albo w formie pomocniczych materiałów audio/wideo oraz
forum, na którym można zadawać pytania w celu uzyskania odpowiedzi
podczas spotkania bezpośredniego).
Przedmiotowa praktyka wiąże się z wieloma korzyściami. Przyczynia się
do zagwarantowania, że uczestnicy szkolenia będą dysponowali
zbliżonym poziomem wiedzy na temat danego zagadnienia przed
spotkaniem bezpośrednim. Choć uczestnicy zdobywają bardziej
teoretyczną wiedzę „we własnym tempie”, w trakcie spotkania
bezpośredniego osoba prowadząca szkolenie może skoncentrować się
na bardziej praktycznych aspektach związanych z wykorzystywaniem
tej wiedzy, przeprowadzając ćwiczenia i stymulując dyskusje w celu
wymiany doświadczeń. Dzięki temu kontakty między osobą
prowadzącą szkolenie a jego uczestnikami są znacznie efektywniejsze.
Materiały przygotowane na potrzeby środowiska edukacji cyfrowej
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pozostaną dostępne dla uczestników w celu ich późniejszego
wykorzystania przez standardowy okres dwóch lat.
Opisana praktyka zwiększa elastyczność uczestników szkolenia, jeżeli
chodzi o zarządzanie czasem, ponieważ część kursu przeprowadza się
wyłącznie w dogodnym dla uczestników terminie. Ponadto ponieważ
wprowadzane są różne rodzaje metod uczenia się, są one zawsze
odpowiednie dla osób o różnych stylach uczenia się.

Skraca się czas poświęcany na dojazdy, ponieważ kurs można częściowo
realizować w domu lub w miejscu pracy (choć niekoniecznie przekłada
się to na zmniejszenie wymaganego czasu uczenia się).
Dane
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Inne uwagi

Stosowanie takiej NAJLEPSZEJ PRAKTYKI może wiązać się z
koniecznością poniesienia znacznych wydatków na jej przygotowanie. Z
uwagi jednak na fakt, że większość opracowanych materiałów można
będzie wykorzystać w kolejnych latach, początkowy koszt opracowania
takich materiałów można uznać za dobrą inwestycję.
Korzystanie z tej metody wymaga dysponowania wyłącznie bardzo
podstawowymi narzędziami informatycznymi, z którymi każdy
europejski sędzia lub prokurator powinien być zaznajomiony.
Przekazywane treści są bardzo specjalistyczne i szczegółowe, co
trudniej osiągnąć w przypadku standardowego szkolenia stacjonarnego.
Jak do tej pory opisana metoda okazała się skuteczna, ponieważ
stanowi połączenie e-uczenia się z zajęciami stacjonarnymi. Te ostatnie
zapewniają możliwość dogłębniejszego omówienia niektórych
zagadnień, uzyskania odpowiedzi na pytania oraz, co najważniejsze,
wymiany osobistych doświadczeń.
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