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Peamised
tunnusjooned

Bulgaaria kohtusüsteem ja õiguskeskkond, mida iseloomustab pidev
muutumine ning vajadus usaldusväärse, ajakohase ja hõlpsasti
ligipääsetava teabeallika järele, andsid Bulgaaria kohtunike
koolitusasutusele tõuke võtta kasutusele kaks veebipõhist
teavitusvahendit – ekstraneti ja arutelufoorumi.
Alates nende loomisest 2009. aastal on need vahendid laialdast
kasutust leidnud. Mõlemad vahendid toetavad koolitusprotsessi ja on
osutunud kulutõhusateks, sest need põhinevad avatud koodi kasutaval
koolitussüsteemil.
Ekstranet töötati välja kui teavitusvahend, mida saavad kasutada
kohtunikud, kui neil tekivad küsimused Euroopa õiguse valdkonnas.
Pärast süsteemiga liitumist saab iga kohtunik kasutada ekstraneti
ressursse, sealhulgas praktilisi õppematerjale (kohtuotsused, ülesanded
ja harjutused, mida kasutati nende 9-kuulise õppe ajal Riiklikus
Õigusinstituudis (NIJ)).
Arutelufoorum loodi koostöös kaugõppeportaaliga ja see on
integreeritud koolitust käsitlevasse üldisesse kaugõppestrateegiasse.
Foorum kutsub pidama arutelusid päevakajaliste küsimuste üle mis
tahes teemal, mis on seotud tulevaste või läbitud kursustega. Aktiivne
osalemine foorumi aruteludes koolituste ajal on lõputunnistuse saamise
tingimus.
Kaugõppekursused kestavad tavaliselt kolm kuni neli kuud. Selle aja
jooksul saavad osalejad üksteisega suhelda interneti kaudu, neil on
juurdepääs teabele mis tahes asukohast ja nad saavad paremini juhtida
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oma aega, mida nad soovivad pühendada õppetegevusele, säilitades
samas üldise kontrolli õppeprotsessi üle.
Eespool kirjeldatu täiendamiseks kavatseb NIJ osta ELi rahastamise toel
e-raamatuid.
Asutuse
kontaktandmed

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
BULGARIA
Tel: + 359 2 935 9100
Faks: + 359 2 935 9101
E-post: nij@nij.bg
Veebisait: http://www.nij.bg

Märkused

Eespool kirjeldatud tava on osutunud väga tõhusaks, sest lisaks
kulutõhususele on see andnud koolitusele mitmesugust lisaväärtust.
Seda tava võib pidada PARIMAKS TAVAKS, mida tuleb võimaluse
korral rakendada.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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