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Alomvattende strategie voor e-learning

Voornaamste
kenmerken:

Daar het gerechtelijk systeem en de wet- en regelgeving van Bulgarije

voortdurend veranderen, is er nood aan betrouwbare, actuele en
gemakkelijk toegankelijke informatiebronnen. Daarom heeft de
Bulgaarse gerechtelijke academie twee web-informatiehulpmiddelen
ontwikkeld: een extranet en een webforum.
Deze hulpmiddelen zijn, sinds de ontwikkeling ervan in 2009, intensief
gebruikt. Beide spelen een ondersteunende rol bij het opleidingsproces.
Aangezien voor het onderliggende systeem een open broncode is
gebruikt, zijn zij ook kosteneffectief.
Het extranet werd ontworpen als een communicatiehulpmiddel
waarmee magistraten kwesties van Europees recht kunnen bespreken.
De hulpmiddelen op het extranet, zoals studiemateriaal voor de
negenmaandse opleiding aan het nationaal instituut voor rechtspleging
(rechterlijke uitspraken, opdrachten en oefeningen), kunnen door elke
magistraat worden gebruikt nadat hij zich in het systeem heeft
geregistreerd.
Het webforum dat samen met het portaal voor afstandsonderwijs is
ontwikkeld, is onderdeel van een algemene strategie voor leren op
afstand.
Het forum faciliteert discussies over actuele vragen over elk onderwerp
dat met toekomstige of voltooide leergangen verband houdt. Actieve
deelname aan discussies op dit forum is een voorwaarde voor het
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verkrijgen van een certificaat van voltooiing van een leergang.
Een opleiding op afstand duurt in de regel drie à vier maanden.
Gedurende die tijd hebben de deelnemers online contact met elkaar en
hebben ze vanuit elke locatie toegang tot het studiemateriaal. Door het
format van de opleidingen kunnen deelnemers de tijd die ze daarvoor
inruimen efficiënter gebruiken en hebben ze volledige controle over het
leerproces.
Als aanvulling op het bovenstaande is het instituut voornemens om met
financiële steun van de EU e-boeken te kopen.
Contactgegevens
van de instelling

Nationaal instituut voor rechtspleging
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgarije
Tel.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Website: http://www.nij.bg

Overige
opmerkingen

Bovenbeschreven praktijk is niet alleen kosteneffectief maar ook zeer
efficiënt gebleken, omdat de opleidingen daardoor op diverse vlakken
een toegevoegde waarde bieden.
Zij kan worden beschouwd als een BESTE PRAKTIJK, die waar mogelijk

moet worden overgenomen.
Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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