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«Mostre o que aprendeu»

Principais
Nos Países Baixos, os participantes num programa de liderança de alto
características: nível com a duração de dois anos foram convidados a fazer uma
apresentação final aquando da conclusão do programa de formação.
Nesta apresentação, foi-lhes solicitado que «ilustrassem e
demonstrassem» o que aprenderam durante o curso, permitindo-lhes
refletir e fazer uma autoavaliação sobre se alcançaram os objetivos de
aprendizagem. Além disso, a referida apresentação inspirou-os
igualmente a fazerem mais do que uma apresentação árida e factual do
que fizeram durante a formação, transformando assim a apresentação –
como um trabalho final – numa espécie de seminário político para o
Conselho da Magistratura sobre questões de liderança.
Além disso, a apresentação de certificados de realização foi feita pelos
próprios participantes, acompanhada de um pequeno discurso sobre o
desempenho e a evolução de outro colega.
O presente método tornou possível avaliar e demonstrar o aumento do
conhecimento e das competências dos participantes.

Contactos
instituição

da Centro de Estudo e Formação da Magistratura (SSR)
Endereço postal: Postbus 5015
3502 JA Utreque
Endereço para visitantes: Uniceflaan 1
3527 WX Utreque
Telefone: + 31 88 361 3212
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Endereço de correio eletrónico: ssr.international@ssr.nl
Sítio Web: http://www.ssr.nl
Outras
observações

O método descrito executa o nível 2 do modelo de avaliação da
formação de Kirkpatrick. Uma vez que se trata de um sistema de
avaliação bastante recente que só foi aplicado uma vez, numa atividade
de formação específica, deve ser classificado como uma PRÁTICA
PROMISSORA.
No entanto, a ideia pode constituir uma fonte de inspiração para avaliar
a formação ministrada a juízes e magistrados do Ministério Público que
trabalham em tribunais de instâncias superiores.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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