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Reklutaġġ ta' Ħarrieġa u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni tal-Ħarrieġa

Karatteristiċi
ewlenin:

Fir-Rumanija, il-persunal involut fit-taħriġ jiġi rreklutat permezz ta'
proċedura ta' kompetizzjoni miftuħa ssorveljata minn kumitat magħmul
minn tliet membri (li jinkludi wieħed mid-Diretturi tal-Istitut Nazzjonali
tal-Maġistratura [INM] u ħarrieġ tal-INM speċjalizzat fix-xjenzi
edukattivi) li jinħatru mill-Kunsill Xjentifiku tal-Iskola.
Fl-ewwel fażi, il-kumitat jevalwa l-applikazzjonijiet u jagħmel lista
mqassra ta' kandidati adegwati. Il-kompetenzi jkopru l-anzjanità, ilkwalifiki,

l-esperjenza

professjonali

fil-qasam

meħtieġ,

il-

pubblikazzjonijiet xjentifiċi eċċ.
Fit-tieni fażi, issir intervista personali li matulha l-kumitat jivvaluta lħiliet ta' komunikazzjoni u l-kapaċità ta' interazzjoni mal-adulti, lgħarfien speċjalizzat profond u l-ħiliet ta' raġunament, il-kapaċità li
titwettaq riċerka permezz ta' sorsi differenti, il-ħiliet lingwistiċi eċċ.
Wara din l-intervista, il-kumitat jikklassifika kull kandidat fuq skala minn
1 sa 10 u huma dawk biss li jġibu minn tal-inqas 8 punti li jikkwalifikaw
għall-fażi li jmiss.
Fit-tielet fażi, il-kandidati jridu jagħtu seminar ta' dimostrazzjoni
quddiem grupp ġudizzjarju jew seminar ta' dimostrazzjoni fil-qafas talprogramm ta' taħriġ kontinwu. Il-prestazzjoni tagħhom tiġi vvalutata

1

Reklutaġġ ta' Ħarrieġa u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni tal-Ħarrieġa

skont kriterji bħalma huma l-ħiliet u l-attitudnijiet prattiċi murija, l-ordni
loġika tal-preżentazzjoni, l-adattabilità għal varji metodi ta' taħriġ firrigward tal-objettivi tat-taħriġ u l-profil tal-grupp, il-konformità malprinċipji tat-taħriġ għall-adulti, il-loġika u ċ-ċarezza fil-qasam
speċjalizzat, l-użu ta' riżorsi ta' tagħlim adegwati, it-tqassim tal-ħin eċċ.
Il-kandidati li japplikaw għall-pożizzjoni ta' koordinaturi ta' taħriġ intern
(internship) jiġu evalwati fuq perjodu ta' prova ta' xahar.
Fi tmiem din il-proċedura, il-kumitat jerġa' jikklassifika l-kandidati
abbażi tal-istess skala minn 1 sa 10. Dawk li jiksbu 8 punti jew aktar jiġu
rrakkomandati lill-Kunsill Xjentifiku għal finijiet ta' reklutaġġ.
Dan il-Kunsill imbagħad jagħżel il-kandidati li għandhom jiġu proposti
lill-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura għall-approvazzjoni. Madankollu,
il-kandidati li japplikaw għall-pożizzjoni ta' ħarrieġ fuq bażi full-time
jistgħu jinħatru biss wara li ssir intervista oħra mal-membri tal-Kunsill
Xjentifiku.
Wara li jinħatru, il-ħarrieġa jiġu vvalutati kull sena abbażi ta'
metodoloġiji speċifiċi adattati għal kull tip ta' taħriġ. Il-valutazzjoni
annwali tal-ħarrieġa u tal-koordinaturi ta' taħriġ intern hija bbażata fuq
il-proċeduri u l-kriterji stabbiliti mill-Istatut tal-persunal tat-taħriġ talINM, skont erba' sorsi ta' valutazzjoni: l-awtoevalwazzjoni li timtela minnaħa tal-ħarrieġ/koordinatur tat-taħriġ intern, valutazzjoni li ssir millpersuna responsabbli għall-qasam tal-istudju inkwistjoni, il-formoli ta'
evalwazzjoni li jimtlew mill-parteċipanti f'sessjonijiet ta' taħriġ u lvalutazzjoni magħmula mill-ispeċjalist tal-INM fil-qasam tax-xjenzi
edukattivi.
Kull evalwazzjoni annwali globali titressaq quddiem il-Kumitat
Xjentifiku għall-approvazzjoni. Jekk ir-riżultati ta' dan il-proċess ta'
evalwazzjoni jġibu magħhom bidliet fin-netwerk tal-persunal ta' taħriġ
tal-INM, dawn jitressqu quddiem il-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura
għall-approvazzjoni.
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L-INM iżomm id-dettalji kollha tal-evalwazzjoni fuq bażi ta' dejta billi,
wara kull seminar, il-membri tal-persunal tal-INM jirreġistraw linformazzjoni kollha li tkun inġabret mill-kummenti tal-parteċipanti filformoli ta' evalwazzjoni.
Din il-bażi ta' dejta toffri ħarsa ġenerali ċentralizzata tal-kwalità tattaħriġ ipprovdut mill-INM, fiha valutazzjoni individwali ta' kull ħarrieġ
(globali, għal kull sena jew għal kull seminar) u tindika s-suġġetti li kull
wieħed minnhom ikun ippreżenta.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta' Istitut Nazzjonali tal-Maġistratura [INM]
talBd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019 Bucharest
Ir-Rumanija
Telefon: + 40 021 310 21 10
Faks: + 40 021 311 02 34
Posta Elettronika: office@inm-lex.ro
Websajt: http://www.inm-lex.ro

Kummenti
oħrajn

Din il-PRASSI TAJBA tipprovdi proċedura tal-għażla u ta' evalwazzjoni
tal-ħarrieġa ċara, oġġettiva u prevedibbli, u toffri tweġiba oġġettiva
għal mistoqsijiet bħal: "kif jistgħu jiġu identifikati u rreklutati l-aħjar nies
fis-sistema?", "kif tista' tiġi evalwata l-kwalità ta' ħarrieġ potenzjali?",
"x'inhuma l-kriterji li għandhom jiġu osservati meta jintgħażel ħarrieġ
ġdid?" u "fiex għandha tikkonsisti l-proċedura tal-għażla?" Din hija
ppreżentata hawnhekk bħala sors ta' ispirazzjoni għal istituzzjonijiet ta'
taħriġ nazzjonali oħrajn.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prassi fit-taħriġ talimħallfin u tal-prosekuturi", magħmul min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)

3

