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L-użu ta’ mentors u ħarrieġa fil-post tax-xogħol hija prattika standard
komuni fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE. Dan jippermetti tranżizzjoni
mingħajr xkiel tal-apprendist imħallef jew prosekutur pubbliku fissistema ġudizzjarja u jagħmel enfasi partikolari fuq il-lat prattiku tattaħriġ, li jingħata fuq bażi individwali.
Il-mentor ikun normalment imħallef jew prosekutur b’ħafna esperjenza
b'ħiliet pedagoġiċi tajbin.
Fil-Pajjiżi l-Baxxi, l-ewwel programm ta’ taħriġ għall-imħallfin u lprosekuturi huwa "programm tat-taħriġ doppju” jiġifieri l-apprendisti
jaħdmu l-qorti jew f'uffiċċju ta’ prosekutur pubbliku u jattendu ċ-ċentru
ta’ taħriġ biss f’intervalli regolari għall-korsijiet ta’ taħriġ qosra. Dan
ifisser li parti importanti tat-taħriġ issir fil-post tax-xogħol stess. Dan it"tagħlim bil-prattika" jkun immexxi b’attenzjoni minn tim ta’ ħarrieġa u
mentors fil-post tax-xogħol li jkunu mħallfin u prosekuturi. Matul parti
mis-siegħat ta’ ħidma tagħhom huma jaġixxu bħala ħarrieġa / mentors
għal numru ta’ persuni li jkunu qed jitħarrġu.
Il-mentors u l-ħarrieġa fil-post tax-xogħol għandhom rwol kruċjali.
Huma jagħtu struzzjonijiet u jħarrġu, jiggwidaw lill-apprendist, u
jipprovdu rispons dwar il-prestazzjoni tagħhom. Għalhekk huwa
importanti li huma stess jkunu mħarrġa u mgħammra sew biex iwettqu
dan ir-rwol. Għal dan il-għan, l-SSR żviluppa programm varjat ta’
korsijiet u attivitajiet oħra għal dawn il-ħarrieġa u mentors fil-post taxxogħol, kemm għal min għadu jibda u għal min għandu aktar
esperjenza. Dan jinkludi taħriġ u sessjonijiet ta' peer-consultation u
klassijiet avvanzati ħafna. Barra minn hekk, fl-2012 ġie ppubblikat
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manwal diġitali għall-ħarrieġa u l-mentors fil-post tax-xogħol. L-SSR
regolarment jorganizza Ġurnata tal-Post tax-Xogħol għal dawn ilħarrieġa u mentors fil-post tax-xogħol, li tippermettilhom li jaqsmu lesperjenzi u jsaħħu n-netwerks tagħhom.
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Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta’ Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
tal- Indirizz postali: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Indirizz ta' kuntatt: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefown: + 31 88 361 3212
Indirizz elettroniku: ssr.international@ssr.nl
Sit elettroniku: http://www.ssr.nl

Kummenti
oħrajn

Din hija PRASSI TAJBA li tista’ sservi bħala mudell għallaġġornament tas-sistemi tal-ħarrieġa u l-mentors fil-post taxxogħol li huma fis-seħħ f’ħafna Stati Membri tal-UE għat-taħriġ talimħallfin u l-prosekuturi.
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