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Din is-sistema tista’ titqies bħala parti minn Valutazzjoni Individwali talĦtiġijiet ta’ Tagħlim.
Ladarba suġġett jitiqies li jaqbel ma' ħtieġa ta’ taħriġ ġenerali u jitfassal
programm ta’ taħriġ biex jissodisfa din il-ħtieġa, il-programm huwa
miftuħ għar-reġistrazzjoni tal-parteċipanti. Ġimagħtejn jew xahar qabel
ma jibda t-taħriġ il-parteċipanti rreġistrati huma mitluba jimlew
kwestjonarju speċifiku b’objettiv doppju:
 Jivvaluta l-livell attwali ta’ għarfien u esperjenza dwar is-suġġett
tal-parteċipanti
 Jinvestiga kwistjonijiet speċifiċi ta’ interess / tħassib tagħhom.
Jekk jingħata feedback tajjeb dwar it-tweġibiet mogħtija filkwestjonarju msemmi hawn fuq, il-prassi tkun adegwata biex tiżdied leffiċjenza ta’ taħriġ f’diversi modi:


It-taħriġ isir irfinat għal-livell medju ta’ għarfien tas-suġġett taludjenza



Il-pjan ta’ taħriġ inizjali jista' jerġa' jiġi mfassal sabiex jintlaħqu
ċerti ħtiġijiet individwali u / jew mhux previsti



Tingħata informazzjoni prattika ta’ interess immedjat għallparteċipanti u



Jistgħu jingħataw ukoll tweġibiet individwalizzati għallmistoqsijiet mpoġġija minn qabel dwar ix-xogħol ta’ kuljum tal-
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parteċipanti.

Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta’ European Institute for Public Administration (EIPA)
tal- 2 Circuit de la Foire Internationale
1347, Luxembourg
Luxembourg
Telefown: + 352 426 230-1
Il-faks: + 352 426 237
Posta elettronika: info-lux@eipa.eu
Sit elettroniku: http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg
Għalkemm kull istituzzjoni ta’ taħriġ għall-ġudikatura fl-UE implimentat
is-sistema tagħha stess għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ, inġabru
xi ideat partikolarment interessanti matul l-istudju.
L-EIPA argumenta li dan il-metodu jirrappreżenta wkoll eżempju tajjeb
tal-interkonnessjoni bejn il-valutazzjoni ta-ħtiġijiet ta’ taħriġ u levalwazzjoni tat-taħriġ, peress li huwa marbut ma’ evalwazzjoni ta’ nofs
it-terminu dwar l-effetti ta’ taħriġ permezz tal-użu ta’ għodda ta’
stħarriġ fuq l-internet jew intervisti diretti bit-telefown. Attwalment, lEIPA qed jikkunsidra l-possibbiltà li dawn il-kwestjonarji jkunu
disponibbli bħala stħarriġ onlajn.
Dan jista’ jitqies bħala l-AĦJAR PRASSI.

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

2

