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Glavne
značilnosti

V pravosodnem in pravnem okolju v Bolgariji, za katerega so značilne
nenehne spremembe, je bolgarska akademija zaradi potrebe po
zanesljivem, posodobljenem in lahko dostopnem viru informacij uvedla
dve spletni informacijski orodji – ekstranet in forum za razprave.
Uporaba teh orodij je vse od njune uvedbe leta 2009 zelo razširjena. Obe
orodji imata podporno vlogo pri usposabljanju in sta dokazano
stroškovno učinkoviti, saj temeljita na odprtokodnem sistemu
usposabljanja.
Ekstranet je bil zasnovan kot komunikacijsko orodje, ki ga sodniki in
tožilci uporabijo, če se pojavi vprašanje na področju evropskega prava.
Vsak sodnik in tožilec lahko po prijavi v sistem uporablja vire na
ekstranetu, vključno z gradivom za praktično usposabljanje (sodne
odločbe, naloge in vaje, ki so se uporabljale med njihovim
devetmesečnim usposabljanjem na inštitutu NIJ).
Forum za razprave je bil vzpostavljen skupaj s portalom za učenje na
daljavo in združuje splošno strategijo učenja na daljavo v zvezi z
usposabljanjem.
Spodbuja razpravo o aktualnih vprašanjih o kateri koli temi, povezani s
prihodnjimi ali opravljenimi tečaji. Predhodno dejavno sodelovanje na
forumu za razprave med dejavnostmi usposabljanja je merilo za
dodelitev potrdila o opravljenem tečaju.
Tečaji učenja na daljavo običajno trajajo od tri do štiri mesece. V tem
času so udeleženci med seboj povezani prek spleta, lahko dostopajo do
informacij s katerega koli primernega kraja in bolje razporejajo čas, ki so
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ga pripravljeni nameniti usposabljanju, hkrati pa imajo splošen nadzor
nad učnim procesom.
Inštitut NIJ namerava vse to dopolniti z nakupom e-knjig ob finančni
podpori EU.
Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalni inštitut za pravosodje (NIJ)
14 Str. Exarh Yosif
1301 Sofija
Bolgarija
Telefon: +359 2 9359 100
Telefaks: +359 2 9359 101
E-naslov: nij@nij.bg
Spletno mesto: http://www.nij.bg

Druge pripombe

Zgoraj opisana praksa se je izkazala za zelo učinkovito, saj poleg tega,
da je stroškovno učinkovita, zagotavlja različno dodano vrednost
usposabljanju.
Mogoče jo je šteti za NAJBOLJŠO PRAKSO, ki jo je treba uporabiti, kjer
je le mogoče.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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