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Blandet e-læring

Hovedtræk:

I Nederlandene består et blandet e-læringskursus af en
selvstudiekomponent kombineret med konfrontationsundervisning,
som normalt strækker sig over en dag.
Kursets selvstudiedel er tilgængelig for deltagerne via
uddannelsesinstitutionens digitale læringsmiljø. Det digitale modul
består
af
flere
"lektioner"
(f.eks.
forberedelsesopgaver,
selvevalueringsquizzer,
korte
forelæsninger,
evt.
med
selvtestspørgsmål,
materiale,
der
skal
læses
før
konfrontationsundervisningen, baggrundsoplysninger på papir eller et
audio-/videomedie og et forum, hvor der stilles spørgsmål, som
besvares i løbet af konfrontationsundervisningen).
Denne praksis har en række fordele. Den sikrer, at deltagerne får
samme gennemsnitlige niveau af viden om emnet før
konfrontationsundervisningen. Mens deltagerne får større teoretisk
viden "i deres eget tempo", kan underviseren under
konfrontationsundervisningen fokusere på den mere praktiske
anvendelse af denne viden ved hjælp af øvelser og stimulering af
diskussioner om deltagernes erfaringer. Dette øger i væsentlig grad
effektiviteten af kontakten mellem underviser og deltagere.
Materialet til det digitale læringsmiljø vil normalt forblive tilgængeligt
for deltagerne i de efterfølgende to år.
Denne praksis gør det lettere for deltagerne at styre deres egen tid, da
en del af kurset først gennemføres, når og hvor deltagerne vælger det.
Da der desuden introduceres forskellige former for læringsaktiviteter, er
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disse altid velegnede til mange forskellige læringssystemer.

Rejsetiden reduceres, da en del af kurset kan gennemføres i hjemmet
eller på arbejdspladsen (men denne praksis mindsker ikke nødvendigvis
den tid, der kræves til læringen).
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Andre
bemærkninger

Det kan indebære store udgifter at forberede denne form for BEDSTE
PRAKSIS, men eftersom størsteparten af materialet kan bruges i de
følgende år, kan de indledende omkostninger betragtes som en god
investering.
Undervisningen kræver kun adgang til meget basale IT-værktøjer, som
enhver dommer eller anklager i Europa burde kunne bruge.
Undervisningen har et meget specialiseret, detaljeret indhold, hvilket
ikke er så let at opnå i en almindelig undervisning med
konfrontationstimer.
Metoden har indtil videre været vellykket, da den kombinerer
onlinelæring og konfrontationstimer. Sidstnævnte muliggør en mere
dybtgående undervisning i bestemte emner, besvarelse af spørgsmål
og, hvad vigtigere er, udveksling af personlige erfaringer.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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