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Caracteristici
principale:

În Bulgaria, un mediu juridic și judiciar caracterizat prin schimbări
constante, precum și necesitatea unei surse de informare fiabile,
actualizate și ușor accesibile au determinat Academia Bulgară să creeze
două instrumente de informare bazate pe web - pagina de extranet și
forumul de discuții.
De la crearea acestora în 2009, aceste instrumente au fost utilizate pe
scară largă. Ambele joacă un rol de susținere a procesului de formare
profesională și s-au dovedit a fi eficiente din punctul de vedere al
costurilor, întrucât au fost concepute pe baza unui sistem de formare
profesională de codificare cu sursă deschisă.
Pagina de extranet a fost concepută ca un instrument de comunicare
care să-i ajute pe magistrați în ceea ce privește aspectele legate de
domeniul dreptului european. După înregistrarea în sistem, fiecare
magistrat poate utiliza resursele de pe pagina de extranet, inclusiv
materialele de formare practică (hotărâri ale instanțelor, teme și
exerciții, utilizate pe parcursul perioadei lor de formare de 9 luni în
cadrul Institutului Național de Justiție).
Forumul de discuții a fost creat împreună cu portalul de învățare la
distanță și include o strategie generală de învățare la distanță în ceea ce
privește formarea profesională.
Acesta încurajează dezbaterea unor chestiuni de actualitate cu privire la
orice subiect legat de cursurile viitoare sau finalizate. Participarea activă
anterioară la forumul de discuții în timpul activităților de formare
profesională este un criteriu pentru acordarea unui certificat de
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absolvire.
Cursurile de învățare la distanță durează, de obicei, trei-patru luni până
la finalizare. În acest timp, participanții sunt în contact online unii cu
ceilalți, pot să acceseze informațiile din orice loc convenabil și să
gestioneze mai bine timpul pe care sunt dispuși să îl dedice formării
profesionale, exercitându-și în același timp controlul general asupra
procesului de învățare.
Pentru a completa toate cele menționate mai sus, NIJ intenționează să
achiziționeze cărți în format electronic, cu sprijin financiar din partea
UE.
Detalii
contact
instituției

de Institutul Național de Justiție (NIJ)
ale 14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgaria
Telefon: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
Adresă de e-mail: nij@nij.bg
Site: http://www.nij.bg

Alte observații

Practica descrisă mai sus a demonstrat un nivel foarte ridicat de
eficiență, deoarece a adus formării profesionale o valoare adăugată
variată, pe lângă eficiența sa din punctul de vedere al costurilor.
Aceasta poate fi considerată un exemplu de CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ
care va putea fi adoptată ori de câte ori este posibil.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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