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Názov postupu

Komplexná stratégia on-line elektronického učenia sa

Hlavné črty:

Súdne a právne prostredie v Bulharsku, ktoré je charakteristické
neustálymi zmenami a potrebou spoľahlivého, aktuálneho a ľahko
dostupného zdroja informácií, viedlo bulharskú akadémiu k vytvoreniu
dvoch webových informačných nástrojov – extranetu a diskusného fóra.
Boli vytvorené v roku 2009 a odvtedy sa široko využívajú. Oba zohrávajú
podpornú úlohu v procese odbornej prípravy a ukázali sa ako úsporné,
pretože sú postavené na systéme odbornej prípravy s otvoreným
kódom.
Extranet slúži ako komunikačný nástroj pre sudcov v oblasti
problematiky európskeho práva. Po registrácii v systéme môže každý
sudca využívať zdroje dostupné na extranete vrátane praktických
učebných materiálov [súdnych rozhodnutí, úloh a cvičení, ktoré používa
počas svojej 9-mesačnej odbornej prípravy v Národnom inštitúte
spravodlivosti (NIJ)].
Diskusné fórum bolo vytvorené spolu s portálom pre diaľkové
vzdelávanie a integruje celkovú stratégiu diaľkového vzdelávania
v oblasti odbornej prípravy.
Podnecuje diskusiu o aktuálnych otázkach na akúkoľvek tému týkajúcu
sa budúcich alebo dokončených kurzov. Predchádzajúca aktívna účasť
v diskusnom fóre v priebehu činností odbornej prípravy je kritériom na
udelenie osvedčenia o ich absolvovaní.
Kurzy diaľkového vzdelávania zvyčajne trvajú tri až štyri mesiace. Počas
tohto obdobia sú účastníci vo vzájomnom on-line kontakte, majú
prístup k informáciám z akéhokoľvek vhodného miesta a môžu si lepšie
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Komplexná stratégia on-line elektronického učenia sa

vyčleniť čas na odbornú prípravu, pričom majú celkovú kontrolu nad
procesom vzdelávania.
Ako doplnok plánuje Národný inštitút
elektronické knihy s finančnou podporou EÚ.

spravodlivosti

zakúpiť

Kontaktné údaje Národný inštitút spravodlivosti (National Institute of Justice – NIJ)
inštitúcie
14 Ekzarch Josif Str.
BG 1301 Sofia
Bulharsko
Telefón: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Webová lokalita: http://www.nij.bg
Ďalšie
poznámky

Ukázalo sa, že uvedený postup má veľmi vysokú úroveň účinnosti,
pretože do procesu odbornej prípravy priniesol okrem úspornosti aj
rôzne iné pridané hodnoty.
Možno ho považovať za NAJLEPŠÍ POSTUP, ktorý by sa mal prijať
všade tam, kde to je možné.

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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