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Karatteristiċi
prinċipali:

Fis-sensiela reċenti ta' seminars ta' taħriġ kontinwu, l-Awla tal-Proprjetà
fl-Ingilterra u Wales identifikat għadd ta' oqsma ta' ġuriżdizzjoni u
prattika fejn kien meħtieġ it-taħriġ. Ġie deċiż li s-suġġetti tal-liġi
rilevanti jkunu inkorporati f'seduta fittizja ta' rikors.
Delegati li jaħdmu fi gruppi ta' ħamsa jew sitta ntalbu jiddeterminaw ilkwistjonijiet ġenerali. Kull wieħed mis-suġġetti kien imbagħad indirizzat
bħala parti mill-avveniment ta' taħriġ permezz ta' seduta rreċtata
akkumpanjata minn preżentazzjonijiet formali żgħar u diskussjoni
plenarja. Minbarra li tindirizza kwistjonijiet tal-liġi, is-seduta fittizja
kienet miktuba b'tali mod li toħroġ kwistjonijiet ta' ġestjoni tal-kawżi u
t-tmexxija ta' seduta, bl-użu ta' rwoli simulati interattivi li jinvolvu
ammont kbir ta' interventi spontanji. L-"atturi" kienu l-ħarrieġa,
megħjuna minn żewġ delegati li kienu ġew innominati biex jagħmluha
tal-imħallfin fit-tribunal fittizju.
It-taħriġ kien f'forma ta' seminar fuq jumejn (12,5 sigħat b'kollox).
Biex jevitaw li l-parteċipanti jkunu soġġetti għal jumejn ta' lekċers
formali, l-iskwadra tal-ħarrieġa riedu wkoll li t-taħriġ ikun kemm jista'
jkun topiku u rilevanti. L-opportunità biex dawk li qed jitħarrġu jaraw loqsma ta' ġestjoni tal-kawżi, id-dritt u l-prattika fil-kuntest ta' seduta ta'
tribunal u mbagħad jirċievu struzzjonijiet u informazzjoni għamel l-eżitu
tat-tagħlim iktar rilevanti. Dan ippermetta wkoll lill-ħarrieġa jużaw
diversi metodi ta' taħriġ, li għamel lis-seminar iktar interessanti u
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pjaċevoli għad-delegati.
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Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta' Judicial College
tal- Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
United Kingdom
Telefown: + 44 203 334 0700
Faks: + 44 203 334 5485
Email: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sit elettroniku: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege
L-użu ta' kawżi fittizji hija diġà prattika ta' taħriġ użata fil-maġġoranza lkbira tal-istituzzjonijiet ta' taħriġ nazzjonali fl-UE. L-AĦJAR PRATTIKA
dettaljata hawn fuq tintuża bħala eżempju ta' kif jistgħu jkunu indirizzati
suġġetti ġuridiċi f'dan il-kuntest interattiv.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki fit-taħriġ ta'
mħallfin u prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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