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L-imħallfin fi Franza huma mistennija li jimpenjaw ruħhom f’ħamest
ijiem ta’ taħriġ kontinwu kull sena. Huma jagħżlu l-korsijiet tagħhom
mill-prospett ta' taħriġ ippubblikat kull sena, li jkopri tmien temi
ġenerali. Waħda mit-temi hija l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, u tinkludi
suġġetti bħall-għodod ta’ ġestjoni (inklużi l-baġits operattivi), il-ġestjoni
tat-tibdil, riżorsi umani u ġestjoni tar-riskju, il-ġestjoni tal-istress, ittekniki ta’ evalwazzjoni, il-kejl tal-effiċjenza, u l-interfaċċa bejn ilpolitika ġudizzjarja u dik pubblika. Il-korsijiet tipikament idumu tlett
ijiem, għalkemm kors minnhom jieħu 21 jum, mifrux fuq seba’ moduli.
Dawn il-korsijiet huma disponibbli għall-imħallfin Franċiżi li jistgħu
jagħżlu huma nfushom. Barra minn hekk, l-ENM toffri aktar programmi
mfassla għal skopijiet maniġerjali speċifiċi. L-ewwel programm huwa
sensiela personalizzata ta’ korsijiet imfassla biex jassistu mħallfin
maħtura għal post partikolari ta’ ġestjoni u jinkludi taħriġ ta’ ġestjoni
għal Segretarji Ġenerali Ġodda, l-Imħallfin bħala Presidenti ta' Sezzjoni
f'Qorti Partikolari, President Ġodda tal-Qorti, Kapijiet Ġodda tal-Qorti:
Sena Wara, u Pjan ta’ Taħriġ għall-Presidenti tal-Qorti (indirizzata għallimħallfin b’mill-inqas tliet snin anzjanità fir-rwol tagħhom bħala
President tal-Qorti).
Aktar riċenti, l-ENM introduċiet programm ieħor maħsub biex
jipprepara lill-imħallfin interessati f'funzjonijiet maniġerjali fil-futur
f'entità ġudizzjarja (kapijiet ta’ dipartiment, president tal-qorti eċċ.)
imma li għadhom m’humiex f’tali pożizzjonijiet ta’ responsabbiltà. Dan
jikkonsisti f’programm ta’ taħriġ li jittratta kwistjonijiet istituzzjonali,
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amministrattivi u soċjali kbar matul ċiklu ta’ 10 moduli ta’ tliet ġranet fixxahar. Il-programm jissejjaħ Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires
(CADEJ) (Ċiklu Approfondit ta' Studji Ġudizzjarji) Karatteristika unika ta’
dan il-kors huwa li minbarra mħallfin jattendu għalih għadd żgħir ta’
apprendisti fit-tmexxija u l-ġestjoni minn professjonijiet oħrajn,
pereżempju s-servizz tal-ħabs u l-ġendarmerija.
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L-approċċ imsemmi hawn fuq jikkostitwixxi l-AĦJAR PRASSI,
għalkemm it-trasferabilità tiegħu jeħtieġ prijoritizzazzjoni sinifikanti
tar-riżorsi f’istituzzjonijiet nazzjonali ta’ taħriġ. Il-kors il-ġdid tal-CADEJ
għal dawk li jaspiraw għal pożizzjonijiet ta’ tmexxija u ġestjoni futuri
huwa PRASSI PROMETTENTI fl-istadji bikrija ta' żvilupp.
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