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Fil-Bulgarija, ambjent legali u ġudizzjarja li huwa kkaratterizzat minn
bidla kostanti, il-bżonn ta' sors kredibbli, aġġornat u faċilment
aċċessibbli ta’ informazzjoni wassal lill-Akkademja Bulgara biex
tistabbilixxi żewġ għodod ta’ informazzjoni bbażata fuq l-internet - lExtranet u l-forum ta’ Diskussjoni.
Sa mill-ħolqien tagħhom fl-2009, dawn l-għodod intużaw b’mod mifrux
ħafna. It-tnejn li huma għandhom rwol ta’ appoġġ fil-proċess ta’ taħriġ u
ntwera li huma kosteffettivi, peress li kienu mibnija fuq sistema ta'
taħriġ b'kodiċi miftuħ.
L-Extranet kienet imfassla bħala għodda ta’ komunikazzjoni għallmaġistrati meta jqumu kwistjonijiet fil-qasam tal-liġi Ewropea. Wara li
jirreġistra mas-sistema, kull maġistrat jista' juża r-riżorsi fuq l-Extranet,
inklużi l-materjali għat-taħriġ prattiku (deċiżjonijiet tal-qorti, il-kompiti
u eżerċizzji, użati matul id-disa' xhur taħriġ fl-NIJ).
Il-Forum ta’ Diskussjoni kien maħluq flimkien mal-Portal tat-Tagħlim
mill-Bogħod u jintegra strateġija ġenerali dwar it-tagħlim mill-bogħod.
Il-forum jinkoraġġixxi diskussjoni ta’ kwistjonijiet topiċi dwar kull
suġġett relatat ma’ korsijiet futuri jew lesti. Il-parteċipazzjoni attiva
minn qabel fil-forum ta’ diskussjoni matul l-attivitajiet ta’ taħriġ hija
kriterju għall-għoti ta’ Ċertifikat ta’ Tlestija.
Il-korsijiet ta’ tagħlim mill-bogħod normalment idumu bejn tlieta sa
erba’ xhur. Matul dan iż-żmien, il-parteċipanti jkollhom kuntatt onlajn
ma’ xulxin, ikunu jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni minn kull post
konvenjenti u jimmaniġġaw aħjar iż-żmien li lesti jiddedikaw għat-
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taħriġ, filwaqt li jeżerċitaw kontroll ġenerali fuq il-proċess tat-tagħlim.
Biex jikkumplimenta dan kollu ta’ hawn fuq, l-NIJ qed jippjana li jixtri
kotba elettroniċi b’appoġġ finanzjarju mill-UE.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta’ National Institute of Justice (NIJ)
tal- 14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgaria
Telefown: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
Indirizz elettroniku: nij@nij.bg
Sit elettroniku: http://www.nij.bg
Il-prassi deskritta hawn fuq turi livell għoli ħafna ta’ effiċjenza peress li
ġabet magħha varjetà ta’ valur miżjud għat-taħriġ, minbarra li hija
kosteffettiva.
Tista’ titqies bħala l-AĦJAR PRASSI li għandha tiġi adottata kull meta
jkun possibbli.
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