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Denumirea
practicii

Căsuțe de poștă electronică și videoconferințe

Caracteristici
principale:

În Portugalia, pentru a evita costurile de deplasare inutile suportate de
participanții interesați care își desfășoară activitatea la mare distanță
față de locul de formare, precum și pentru a permite unui număr mai
mare de persoane să beneficieze de formare profesională, un volum
semnificativ de activități de formare incluse în programul de formare
anual în curs de desfășurare sunt oferite în prezent prin intermediul
videoconferințelor.
Acest instrument este utilizat în principal în cazul în care temele de
formare vizează studiul și aplicarea de noi instrumente juridice, întrucât
acestea atrag în mod obișnuit un număr mare de participanți.
În cazul în care este disponibilă tehnologia adecvată (punctele de
recepție necesită o capacitate tehnică adecvată, deși acest lucru nu
constituie în mod normal o problemă deoarece formarea profesională
se desfășoară de obicei în cadrul tribunalelor regionale), instrumentul
poate permite, de asemenea, interacțiunea cu diferitele puncte de
recepție și locul unde se desfășoară evenimentul.
Conceput în acest scop, instrumentul este combinat adesea și cu o
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Căsuțe de poștă electronică şi videoconferințe

căsuță specială de poștă electronică unde participanții pot trimite
întrebări și observații care, în majoritatea cazurilor, obțin un feedback în
timp real.
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Căsuțe de poștă electronică şi videoconferințe

Detalii
contact
instituției

de Centrul de Studii Judiciare (CEJ)
ale
Largo do Limoeiro
1149-048 Lisabona
Portugalia
Telefon: + 351 21 884 56 00
Fax: + 351 21 884 56 04
Adresă de e-mail: cej@mail.cej.mj.pt
Site: www.cej.mj.pt

Alte observații

O BUNĂ PRACTICĂ, ușor transferabilă, de utilizare a instrumentelor de
învățare la distanță aplicate în cadrul formării continue.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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