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Наименование Цялостна онлайн стратегия за електронно обучение
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Съдебната и правната среда в България, която се характеризира с
постоянни промени, изведе на преден план необходимостта от
надежден, актуален и леснодостъпен източник на информация.
Това доведе до създаването от страна на Българската академия на
два уеб-базирани информационни инструмента — eкстранет и
дискусионният форум.
От създаването им през 2009 г. тези инструменти са широко
използвани. И двата подпомагат процеса на обучение и са се
доказали като разходоефективни, тъй като са създадени въз основа
на система за обучение с отворен код.
Екстранет е разработен като инструмент за комуникация, който да
бъде от полза на магистратите при възникването на въпроси от
областта на правото на ЕС. След регистриране в системата всеки
магистрат може да използва ресурсите на eкстранет, включително
материали за практическо обучение (съдебни решения, задачи и
упражнения, използвани по време на 9-месечния период на
обучението им в Националния институт на правосъдието — НИП).
Дискусионният форум бе създаден заедно с портала за
дистанционно обучение и включва цялостна стратегия за
дистанционно обучение.
Той насърчава обсъждането на актуални въпроси по всички теми,
свързани с бъдещи или вече завършени курсове. Предходно
активно участие в дискусионния форум по време на дейностите за
обучение е критерий за предоставянето на сертификат за завършен
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курс.
Курсовете за дистанционно обучение траят обикновено между три
и четири месеца. През това време участниците поддържат онлайн
контакт помежду си, разполагат с достъп до информацията от
всяко удобно за тях място и планират по-добре времето, което са
готови да отделят за обучение, като същевременно упражняват
цялостен контрол върху процеса на обучение.
В допълнение към горепосоченото НИП планира да закупи
електронни книги с финансовата подкрепа на ЕС.
Данни за
контакт с
институцията

Национален институт на правосъдието (НИП)
Ул. „Екзарх Йосиф“ 14
1301 София
Bulgaria
Телефон: + 359 2 9359 100
Факс.: + 359 2 9359 101
Електронна поща: nij@nij.bg
Уебсайт: http://www.nij.bg

Други
коментари

Описаната по-горе практика е с доказано много високо ниво на
ефективност, тъй като, освен че е икономична, е допринесла за
разнообразна добавена стойност но обучението.
Тя може да счита за НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА, която да бъде
възприета, където това е възможно.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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