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Designação da
prática

Gravação, transmissão, podcasting em linha, gravação e transcrição de
atividades de formação e disponibilização das mesmas na Internet

Principais
características:

Na Roménia, a prática consiste em transmissões gravadas e em direto
(utilizando um sistema de streaming eletrónico) de atividades de
formação e, numa fase posterior, na disponibilização das gravações em
causa no sítio Web do instituto de formação, a partir do qual qualquer
pessoa interessada na matéria em causa pode aceder às mesmas.
O que precede é igualmente complementado por manuais que contêm
as transcrições das apresentações orais efetuadas durante as atividades
de formação. Tais apresentações encontram-se igualmente disponíveis
no sítio Web do instituto de formação (manuais eletrónicos), onde
podem ser descarregadas gratuitamente.
Este sistema de aprendizagem à distância foi posto em prática a fim de
alcançar o maior número possível de juízes e magistrados do Ministério
Público com um custo mínimo, mantendo simultaneamente a melhor
qualidade possível e a uniformidade da formação.

Contactos
instituição

da Instituto Nacional da Magistratura
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucareste
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Gravação, transmissão, podcasting em linha, gravação e transcrição de atividades de formação e
disponibilização das mesmas na Internet
Roménia
Telefone: + 40 021 310 21 10
Fax.: + 40 021 311 02 34
Endereço de correio eletrónico: office@inm-lex.ro
Sítio Web: http://www.inm-lex.ro
Outras
observações

Esta prática encontra-se associada às práticas apresentadas no âmbito
do «Pacote global para ministrar formação em grande escala sobre a nova
prática legislativa».
Trata-se de uma MELHOR PRÁTICA, facilmente transferível e que pode
ser posta em prática caso existam recursos disponíveis.

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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