Cele mai bune practici în materie de formare
profesională a judecătorilor şi procurorilor
Categoria de practică: Metodologie de formare profesională inovatoare
Tipul de practică: Cea mai bună practică

Ţara: România
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Înregistrare, difuzare, transmisie podcast online, înregistrare și
transcriere de activități de formare și punerea la dispoziție a acestora pe
internet

Caracteristici
principale:

În România, practica constă în difuzări înregistrate și în direct (utilizând
un sistem de difuzare în flux online) de activități de formare și, într-o
etapă ulterioară, publicarea respectivelor înregistrări pe site-ul
institutului de formare, unde pot fi accesate de orice persoană
interesată de acest subiect.
Cele menționate mai sus sunt completate, de asemenea, de manuale
care conțin transcrierile prezentărilor orale din timpul activităților de
formare profesională. Acestea sunt disponibile pentru descărcare
gratuită și pe site-ul institutului de formare profesională (manuale în
format electronic).
Acest sistem de învățare la distanță a fost pus în practică în scopul de a
acoperi un număr cât mai mare posibil de judecători și de procurori cu
un minim de costuri, menținând în același timp cel mai ridicat nivel
posibil de calitate și uniformitate al activităților de formare profesională.

Detalii
contact
instituției

de Institutul Național al Magistraturii
ale
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
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Înregistrare, difuzare, transmisie podcast online, înregistrare şi transcriere de activități de
formare şi punerea la dispoziție a acestora pe internet
050019, București
România
Telefon: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
Adresă de e-mail: office@inm-lex.ro
Site: http://www.inm-lex.ro
Alte observații

Această practică este corelată cu practicile prezentate în „Pachet
complet pentru furnizarea de programe de formare profesională la scară
largă privind noile practici legislative”.
Aceasta este un exemplu de CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ, ce poate fi
transferată cu ușurință și care poate fi pusă în aplicare în cazul în care
există resurse disponibile.

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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