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Klíčové znaky:

V Bulharsku vyžaduje justiční a právní prostředí, které se vyznačuje
neustálými změnami, spolehlivý, aktuální a snadno dostupný zdroj
informací, což bulharskou akademii vedlo k vytvoření dvou
internetových informačních nástrojů – extranetu a diskusního fóra.
Od svého zřízení v roce 2009 jsou oba tyto nástroje široce využívány.
Oba hrají ve vzdělávacím procesu podpůrnou úlohu a ukázaly se jako
nákladově efektivní, jelikož jsou založeny na vzdělávacím systému
s otevřeným kódem.
Extranet byl navržen jako komunikační nástroj, který soudcům slouží
v případě, vyskytnou-li se otázky v oblasti evropského práva. Po
zaregistrování se do systému může každý soudce využívat zdroje na
extranetu, včetně praktických vzdělávacích materiálů (soudní
rozhodnutí, úkoly a cvičení, jež se používají během devítiměsíčního
vzdělávání u Národního institutu spravedlnosti (NIJ)).
Diskusní fórum bylo vytvořeno společně s portálem pro dálkové studium
a zahrnuje celkovou strategii týkající se dálkového studia.
Toto fórum podporuje diskusi o aktuálních otázkách na jakékoli téma
týkající se budoucích nebo dokončených kurzů. Předchozí aktivní účast
v diskusním fóru během vzdělávacích činností představuje kritérium pro
udělení osvědčení o úspěšném ukončení kurzu.
Kurzy v rámci dálkového studia obvykle trvají tři až čtyři měsíce. Během
této doby jsou účastníci prostřednictvím internetu ve vzájemném
kontaktu, mají přístup k informacím z jakéhokoli místa a mohou lépe
hospodařit s časem, který jsou ochotni věnovat vzdělávání, přičemž mají
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současně celkovou kontrolu nad procesem učení.
K doplnění všech výše uvedených činností plánuje NIJ zakoupení
elektronických knih s finanční podporou z EU.
Kontaktní údaje National Institute of Justice (NIJ) (Národní institut spravedlnosti)
instituce
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofie
Bulharsko
Tel. + 359 2 9359 100
Fax + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Internetové stránky: http://www.nij.bg
Další poznámky

Výše popsaný postup prokázal velmi vysokou míru účinnosti, jelikož má
pro vzdělávání kromě nákladové efektivnosti i rozmanité jiné přínosy.
Lze jej považovat za NEJLEPŠÍ POSTUP, který by se měl přijmout
všude tam, kde je to možné.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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