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Karatteristiċi
prinċipali:

It-Tribunal tas-Saħħa Mentali (Mental Health Tribunal - MHT) flIngilterra (Wales għandu tribunal tas-saħħa mentali għalih) joffri lillimpjegati ġudizzjarji (Judicial Office Holders - "JOHs") programm
annwali ta' avvenimenti ta' taħriġ ibbażat fuq l-għażla li jkopri firxa ta'
suġġetti rilevanti. Il-JOHs kollha jridu jattendu jumejn taħriġ kull sena. Ilprogramm ta' taħriġ tal-MHT jiġi rivedut regolarment mill-Kumitat tatTaħriġ Nazzjonali (National Training Committee - NTC), u l-kontenut
tiegħu jiġi mmodifikat biex ikunu jistgħu jkunu indirizzati suġġetti
ġodda. Kull avveniment ta' taħriġ issirlu valutazzjoni dettaljata u xierqa
permezz ta' kwestjonarju onlajn li jimtela mill-JOHs li jattendu. Din ilvalutazzjoni unika tas-sessjonijiet kollha (u dwar sa liema punt intlaħqu
l-għanijiet tal-kors individwali) tiġi mbagħad analizzata mill-NTC.
Madankollu, din ir-rutina u l-proċess ta' feedback iffukat fuq lavveniment, għalkemm huwa element essenzjali għall-iżgurar talkwalità u huwa mezz importanti għall-faċilitazzjoni tal-feedback lillNTC, jipprovdu ftit wisq informazzjoni dwar is-suċċess tal-programm
kumplessiv biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-membri, u jekk hemmx ilbżonn ta' xi bidliet u liema biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fl-istil u fissustanza fil-programm kurrenti u l-approċċ għat-taħriġ.
B'konsegwenza ta' dan, it-Tribunal tas-Saħħa Mentali organizza
valutazzjoni tal-programm ta' taħriġ kollu tiegħu (il-ġuriżdizzjoni
tinkludi 'l fuq minn 1 000 impjegat ġudizzjarju). Dan kien jinvolvi l-użu ta'
kwestjonarju onlajn u analiżi tad-dejta maħsuba a) biex jiġi rivedut ittaħriġ eżistenti pprovdut lill-membri tal-ġuriżdizzjoni u, b) biex jitjiebu l-
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kontenut u l-kwalità tat-taħriġ li jrid jiġi pprovdut fil-futur. Għalkemm
korsijiet ta' taħriġ individwali kienu diġà ġew ivvalutati b'mod strutturat,
il-kapijiet tal-programm xtaqu jfittxu iktar fil-fond u joħolqu opportunità
biex jieħdu idea iktar wiesgħa ta' x'taħriġ qed jiġi pprovdut fit-Tribunal u
kif.
Xi mistoqsijiet indirizzaw materji prattiċi; mistoqsijiet oħrajn indirizzaw
x'formati jippreferu l-JOHs għall-korsijiet (pereż. jekk l-avvenimenti ta'
taħriġ għandhomx ikunu offruti lill-membri kollha tal-MHT jew jekk
hemmx xi korsijiet li għandhom ikunu mmirati lejn gruppi ta' membri
speċjalisti speċifiċi); u mistoqsijiet oħrajn indirizzaw kwistjonijiet bħallistil, il-pass, il-livell, il-bilanċ u l-perċezzjoni tal-kwalità tal-programm
kumplessiv.
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Il-kwestjonarju pproduċa reazzjoni eċċellenti, u b'riżultat tas-sejbiet liskwadra tat-taħriġ tat-Tribunal qiegħda fil-proċess li taġġusta ċerti
aspetti tal-programm kollu biex jirriflettu l-fehmiet tal-membri
tagħhom. Għalhekk din għadha trid titqies bħala PRATTIKA
PROMETTENTI.
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