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Z uwagi na fakt, że środowisko sądowe i prawne w Bułgarii cechuje się
dużą zmiennością, bułgarska Akademia opracowała dwa narzędzia
internetowe – Extranet i forum dyskusyjne w odpowiedzi na
zapotrzebowanie na wiarygodne, aktualne i łatwo dostępne źródła
informacji.
Od momentu utworzenia w 2009 r. wspomniane narzędzia są
powszechnie wykorzystywane. Wspierają one proces szkoleniowy i
okazały się opłacalne, ponieważ zostały opracowane w oparciu o system
szkoleniowy udostępniony w formule otwartego kodu źródłowego.
Extranet został zaprojektowany jako narzędzie komunikacji
wykorzystywane przez sędziów do rozwiązywania problemów w
obszarze prawa europejskiego. Po zarejestrowaniu się w systemie każdy
sędzia może korzystać z zasobów Extranetu, w tym z praktycznych
materiałów szkoleniowych (orzeczeń sądów, zadań i ćwiczeń
wykorzystywanych w trakcie dziewięciomiesięcznego szkolenia w NIJ).
Forum dyskusyjne zostało utworzone razem z portalem nauczania na
odległość Distance Learning Portal i funkcjonuje w oparciu o ogólną
strategię prowadzenia szkoleń na odległość.
Forum jest miejscem, w którym można prowadzić dyskusje tematyczne
dotyczące dowolnego zagadnienia związanego z przyszłymi lub już
zakończonymi kursami. Aktywny udział w debatach prowadzonych na
forum dyskusyjnym w trakcie odbywania szkolenia stanowi jedno z
kryteriów uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.
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Kursy nauczania na odległość trwają zazwyczaj od trzech do czterech
miesięcy. W tym czasie uczestnicy utrzymują ze sobą kontakt
internetowy, mogą korzystać z dostępnych informacji z dowolnego,
dogodnego dla nich miejsca i mogą lepiej zarządzać czasem, który chcą
poświęcić na szkolenie, zachowując jednocześnie ogólną kontrolę nad
procesem uczenia się.
Jako uzupełnienie wszystkich wymienionych powyżej działań NIJ
zamierza zakupić e-booki, wykorzystując wsparcie finansowe UE.
Dane
kontaktowe
instytucji

Националният институт на правосъдието
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bułgaria
Nr tel.: +359 2 9359 100
Faks: +359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Strona internetowa: http://www.nij.bg

Inne uwagi

Opisana praktyka cechuje się wysoką skutecznością, ponieważ nie tylko
nie wymaga wysokich nakładów, lecz również wnosi wartość dodaną w
obszarze szkolenia w wielu wymiarach.
Dlatego też można ją uznać za NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ, która powinna
być przyjmowana w innych państwach.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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