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Κύρια
Στη Βουλγαρία, το συνεχώς μεταβαλλόμενο δικαστικό και νομικό
χαρακτηριστικά: περιβάλλον και η ανάγκη για αξιόπιστη, επικαιροποιημένη και εύκολα
προσβάσιμη πηγή πληροφόρησης οδήγησαν τη Βουλγαρική
Ακαδημία στη δημιουργία δύο διαδικτυακών εργαλείων
πληροφόρησης – του εξωδικτύου (extranet) και του φόρουμ
συζητήσεων.
Από το 2009 που δημιουργήθηκαν, τα εργαλεία αυτά
χρησιμοποιούνται ευρέως. Αμφότερα διαδραματίζουν υποστηρικτικό
ρόλο στη διαδικασία κατάρτισης και έχει αποδειχθεί ότι είναι
οικονομικώς αποδοτικά, επειδή αναπτύχθηκαν βάσει συστήματος
κατάρτισης ανοικτού κώδικα.
Το εξωδίκτυο σχεδιάστηκε ως εργαλείο επικοινωνίας με σκοπό να
εξυπηρετεί τους δικαστικούς λειτουργούς, όταν προκύπτουν
ζητήματα στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου. Κάθε δικαστής, αφού
εγγραφεί στο σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πηγές του
εξωδικτύου, συμπεριλαμβανομένου πρακτικού εκπαιδευτικού υλικού
(δικαστικές αποφάσεις, εργασίες και ασκήσεις, που χρησιμοποιούνται
κατά τη διάρκεια της 9μηνης κατάρτισης των δικαστών στο Εθνικό
Ινστιτούτο Δικαιοσύνης).
Το φόρουμ συζητήσεων δημιουργήθηκε από κοινού με την πύλη
μάθησης εξ αποστάσεως και ενσωματώνει μια συνολική στρατηγική
μάθησης εξ αποστάσεως για την κατάρτιση.
Ενθαρρύνει τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων για οποιοδήποτε
θέμα που αφορά μελλοντικά ή ήδη ολοκληρωμένα μαθήματα. Η
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προηγούμενη ενεργός συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων κατάρτισης αποτελεί κριτήριο για την
απονομή του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης της παρακολούθησης.
Ο κύκλος μάθησης εξ αποστάσεως ολοκληρώνεται συνήθως σε τρεις
έως τέσσερις μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι
συμμετέχοντες επικοινωνούν μεταξύ τους διαδικτυακά, μπορούν να
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες από οποιαδήποτε κατάλληλη
τοποθεσία και διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο που προτίθενται να
αφιερώσουν στην κατάρτιση, ενώ ελέγχουν εξ ολοκλήρου τη
μαθησιακή διαδικασία.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, το Εθνικό Ινστιτούτο
Δικαιοσύνης σχεδιάζει να αγοράσει ηλεκτρονικά βιβλία με την
οικονομική στήριξη της ΕΕ.
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Η ανωτέρω περιγραφείσα πρακτική παρουσιάζει πολύ υψηλά
επίπεδα αποδοτικότητας, καθώς, πέραν του ότι είναι οικονομικά
αποδοτική, έχει προσδώσει προστιθέμενη αξία σε διάφορες πτυχές
της κατάρτισης.
Μπορεί να χαρακτηριστεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, η οποία είναι
σκόπιμο να υιοθετηθεί όπου αυτό είναι δυνατό.
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