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Bulgarijos teismų ir teisinė sistema nuolat keičiasi, todėl, atsižvelgdama
į poreikį turėti patikimos, naujausios ir lengvai prieinamos informacijos
šaltinį, Bulgarijos akademija sukūrė dvi internetines informacijos
priemones: ekstranetą ir diskusijų forumą.
Šios priemonės sukurtos 2009 m. ir nuo to laiko yra plačiai naudojamos.
Abi priemonės mokymo procese atlieka pagalbinį vaidmenį, be to, jos
yra ekonomiškai veiksmingos, nes sukurtos naudojant atvirojo kodo
mokymo sistemą.
Ekstranetas buvo sukurtas kaip ryšių palaikymo priemonė, padedanti
teisėjams spręsti su Europos teise susijusius klausimus. Užsiregistravęs
sistemoje kiekvienas teisėjas gali naudotis ekstraneto ištekliais,
įskaitant praktinę mokymo medžiagą (teismų sprendimus, užduotis ir
pratimus, kurie naudojami per 9 mėnesius trunkantį teisėjų mokymą
Nacionaliniame teisingumo institute (NTI)).
Diskusijų forumas buvo sukurtas kartu su nuotolinio mokymo portalu ir į
jį perkelta su mokymu susijusi bendra nuotolinio mokymosi strategija.
Forume raginama diskutuoti aktualiais klausimais bet kuria tema,
susijusia su būsimais arba baigtais mokymo kursais. Ankstesnis aktyvus
dalyvavimas diskusijų forume vykstant mokymui yra vienas iš kursų
baigimo pažymėjimo išdavimo kriterijų.
Nuotolinio mokymosi kursai paprastai trunka tris keturis mėnesius. Per
šį laikotarpį dalyviai vienas su kitu bendrauja internete, jie bet kurioje
sau patogioje vietoje gali naudotis prieiga prie informacijos ir geriau
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planuoti laiką, kurį nori skirti mokymams, ir kartu kontroliuoti visą
mokymosi procesą.
Siekdamas papildyti pirmiau išvardytas priemones, NTI planuoja
pasinaudoti ES finansine parama ir įsigyti e. knygų.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National Institute of Justice (NIJ) (Nacionalinis teisingumo institutas
(NTI))
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgarija
Tel. + 359 2 9359 100
Faks. + 359 2 9359 101
E. paštas nij@nij.bg
Svetainė http://www.nij.bg

Kitos pastabos

Pirmiau aprašyta praktika buvo labai veiksminga, nes davė papildomos
naudos mokymams, be to, ji yra ekonomiškai veiksminga.
Todėl šią praktiką galima laikyti GERIAUSIA PATIRTIMI ir pritaikyti ją
visose srityse, kuriose tai įmanoma padaryti.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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