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Legfontosabb
elemei:

Bulgáriában a bírósági és jogi környezetet állandó változás jellemzi,
ezért a naprakész, megbízható és könnyen hozzáférhető
információforrások iránti igény arra késztette a Bolgár Akadémiát, hogy
két webalapú információs eszközt hozzon létre: az Extranetet és a
Vitafórumot.
Az eszközöket 2009-es létrehozásuk óta széles körben használják.
Mindkettő támogató szerepet tölt be a képzési folyamatban, és mivel
nyílt kódú képzési rendszerre épültek, költséghatékonynak is
bizonyultak.
Az Extranetet az uniós jog területén felmerülő kérdésekkel
kapcsolatban szánták az igazságügyi tisztviselőket segítő
kommunikációs eszköznek. A rendszerbe történő regisztrációt
követően minden igazságügyi tisztviselő használhatja az Extraneten
található erőforrásokat, ideértve a gyakorlati képzési anyagokat is
(azokat a bírósági határozatokat, gyakorlatokat és feladatokat,
amelyeket a Nemzeti Igazságügyi Intézetnél eltöltött kilenc hónapos
képzés során használtak).
A Vitafórumot a Távoktatási Portállal együtt hozták létre a képzésről
szóló általános távoktatási stratégia jegyében.
Ösztönzi a jövőbeli vagy elvégzett tanfolyamokhoz kapcsolódó
témakörök tematikus kérdéseiről folytatott vitákat. A képzések során a
vitafórumon való korábbi aktív részvétel a tanfolyam elvégzéséről szóló
tanúsítvány kiállításának feltétele.
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A távoktatási tanfolyamok elvégzéséhez általában három-négy hónapra
van szükség. Ezen idő alatt a résztvevők online kapcsolatban állnak
egymással, bármely számukra kedvező helyszínről elérik az
információkat, és jobban beoszthatják a képzésre szánt idejüket,
miközben a tanulási folyamat fölött teljes egészében ők gyakorolják az
irányítást.
A fentiek kiegészítéseként az Intézet elektronikus könyvek vásárlását
tervezi uniós pénzügyi támogatásból.
Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti Igazságügyi Intézet
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Szófia
Bulgária
Telefon: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail cím: nij@nij.bg
Honlap: http://www.nij.bg

Egyéb
megjegyzések

A fent ismertetett gyakorlat nagyon hatékonynak bizonyult, mivel
sokféle hozzáadott értékkel növelte a képzést a költséghatékonyság
mellett.
BEVÁLT GYAKORLATNAK minősül, amelyet célszerű követni.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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