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Omfattende strategi for e-læring

Hovedtræk:

I Bulgarien førte et juridisk og retligt miljø kendetegnet ved konstante
ændringer og behovet for en pålidelig, ajourført og lettilgængelig
informationskilde det bulgarske retsakademi til at oprette to
webbaserede informationsværktøjer – et extranet og et
diskussionsforum.
Siden etableringen i 2009 er disse værktøjer blevet anvendt i stor
udstrækning. Begge spiller en understøttende rolle i undervisningen og
har vist sig at være omkostningseffektive, fordi de er baseret på et
åbent undervisningssystem.
Extranettet er udformet som et kommunikationsværktøj for dommere,
som kan bruge det i sager, der har forbindelse med EU-retten. Efter
registrering i systemet kan dommerne gøre brug af ressourcerne på
extranettet,
herunder
praktisk
undervisningsmateriale
(domstolsafgørelser, opgaver og øvelser fra deres ni måneders
undervisning på NIJ).
Diskussionsforummet
blev
fjernundervisningsportalen og
fjernundervisningsstrategi.

oprettet
er baseret

sammen
med
på en overordnet

Det tilskynder til drøftelse af aktuelle spørgsmål inden for alle områder,
der vedrører fremtidige eller afsluttede kurser. Tidligere aktiv deltagelse
i diskussionsforummet under uddannelsesaktiviteterne er en betingelse
for at få et kursusbevis.
Onlinekursernes varighed er normalt tre til fire måneder. I denne
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periode er deltagerne i onlinekontakt med hinanden, kan få adgang til
oplysninger fra en hvilken som helst lokalitet og bedre styre den tid, de
er villige til at afsætte til uddannelse, samtidig med at de har den
overordnede kontrol med læringsprocessen.
Som supplement til ovenstående planlægger NIJ at indkøbe e-bøger
med økonomisk støtte fra EU.
Kontaktoplysninger

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgarien
Tlf.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Websted: http://www.nij.bg

Andre
bemærkninger

Ovenstående praksis har vist sig at have en meget høj virkningsgrad, da
den ud over at være omkostningseffektiv har bibragt undervisningen
stor merværdi.
Det kan betragtes som BEDSTE PRAKSIS, som så vidt muligt bør
indføres.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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