Bästa praxis vid utbildning av domare och åklagare
Praxiskategori: Innovativa utbildningsmetoder

Typ av praxis: Bästa praxis

Land: Bulgarien
April 2014

Praxisens
namn

Heltäckande strategi för e-lärande online

Huvudegenskaper

I Bulgarien, vars rättsliga miljö kännetecknas av konstant förändring,
fick behovet av en tillförlitlig, aktuell och lättillgänglig källa till
information den bulgariska rättsakademin att inrätta två webbaserade
informationsverktyg – det s.k. Extranet samt ett diskussionsforum.
Sedan införandet 2009 har dessa verktyg använts flitigt. Båda verktygen
fungerar som ett stöd i utbildningsprocessen. De har dessutom visat sig
kostnadseffektiva eftersom de baserades på ett utbildningssystem med
öppen källkod.
Extranet utformades som ett kommunikationsverktyg för domare i
samband med problem med tolkningen av EU-rätten. Efter att ha
registrerat sig i systemet kan varje domare använda Extranets resurser,
däribland praktiskt utbildningsmaterial (domstolsavgöranden, uppgifter
och övningar som använts vid den nio månader långa utbildningen vid
NIJ).
Diskussionsforumet
skapades
tillsammans
med
distansutbildningsportalen
och
integrerar
en
övergripande
distansutbildningsstrategi.
Diskussionsforumet uppmuntrar till diskussioner i aktuella frågor och
alla ämnen i samband med kommande eller avslutade kurser kan tas
upp. Att ha deltagit i diskussionsforumet under utbildningen är ett
kriterium för att få sitt examensbevis.
Att genomföra distansutbildningskurserna tar vanligtvis tre till
fyra månader. Under den tiden har deltagarna kontakt med varandra på
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nätet. De kan komma åt informationen var de än befinner sig, vilket gör
det lättare att planera den tid som de är villiga att lägga ned på
utbildningen och samtidigt ha full kontroll över utbildningsprocessen.
För att åstadkomma allt detta planerar NIJ att köpa in e-böcker med
ekonomiskt stöd från EU.
Kontaktuppgifter

Natsionalen institut na pravosadieto (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarien
Tfn: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
E-post: nij@nij.bg
Webbplats: http://www.nij.bg

Övriga
synpunkter

Ovanstående praxis har visat sig mycket effektiv eftersom den har gett
en rad olika former av mervärde till utbildningen. Dessutom är den
kostnadseffektiv.
Den kan ses som ett exempel på BÄSTA PRAXIS som ska tillämpas när
det är möjligt.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: “Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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