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Karatteristiċi
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Din il-metodoloġija ta’ taħriġ tindirizza l-ħtieġa għal taħriġ dwar il-kitba
ta' opinjonijiet ġudizzjarji b’rispons individwali lill-parteċipanti, sabiex
jiġi ffaċilitat it-tagħlim attwali tal-ħila tagħhom.
Fl-Estonja, meta tiġi applikata għal taħriġ kontinwu, il-metodoloġija
tikkonsisti f’żewġ stadji:
L-ewwel nett, ikun hemm seminar introduttorju għal grupp
relattivament żgħir ta’ parteċipanti, immexxi minn imħallef ta’
esperjenza u li jiffoka fuq it-tekniki u r-rekwiżiti ġuridiċi tal-kitba ta'
deċiżjonijiet ġudizzjarji finali.
It-tieni nett, waqt il-fażi ta' rispons, kull parteċipant huwa mistieden
jibgħat sentenza finali rraġunata waħda lil żewġ qarrejja – imħallfin jew
akkademiċi oħrajn b'ħiliet ta' raġunament ġuridiku ta' livell għoli – għallapprezzament tagħhom.
Dan l-apprezzament huwa bi blindaġġ doppju – il-qarrejja ma jafux lopinjoni ta' min qed jaqraw u l-awtur ma jafx min kienu l-qarrejja meta
jirċievu l-feedback.
Ir-rispons tal-qarrejja jiffoka fuq ir-raġunament ġuridiku u largumentazzjoni kkonstatata fis-sentenza, mhux fuq jekk il-qarrej
jaqbilx mal-eżitu finali jew le.
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L-iskema ta’ evalwazzjoni bi blindaġġ doppju għal dokumenti bil-miktub
intużat biss minn istituzzjonijiet ta’ taħriġ għal eżamijiet preliminari jew
finali.
Waqt it-taħriġ inizjali, il-ħarrieġa (fl-akkademji ġudizzjarji) u l-konsulenti
(fil-qrati), li jipprovdu rispons għas-simulazzjonijiet ta’ opinjonijiet
ġuridiċi jew deċiżjonijiet finali maħruġa mill-persuni f'taħriġ,
ġeneralment ikunu konxji ta' min kitibhom. Ta' min jgħid ukoll li din issistema tippermetti interazzjoni aħjar bejn il-persuna f'taħriġ u l-ħarrieġ
filwaqt li tiffaċilita l-kompitu ta’ dan tal-aħħar (dan il-kompitu jista’
jitwettaq kif suppost jekk il-kwalitajiet u n-nuqqasijiet tal-persuna li
teħtieġ it-taħriġ ikunu magħrufin minn qabel).
Madankollu, il-PRATTIKA TAJBA tista’ tkun esperiment interessanti filqasam ta’ taħriġ kontinwu.
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