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Fi Franza, l-imħallfin apprendisti kontinwament jivvalutaw il-kwalità tattaħriġ inizjali tagħhom u jagħmlu suġġerimenti u proposti mmirati biex
itejbu s-sistema ta’ taħriġ.
Kull apprendist li jitħarreġ qabel is-servizz huwa mitlub jimla
kwestjonarju dettaljat dwar il-perjodu ta’ studju tat-taħriġ tiegħu flENM. Dan il-kwestjonarju jinsab onlajn fuq il-websajt tal-ENM fi tmiem
il-perjodu ta’ studju ta' tmien xhur f’Bordeaux.
Il-kwestjonarju jitlob l-apprendisti għall-awtovalutazzjoni tat-titjib
tagħhom u biex jiddetermina jekk kisbux il-ħiliet li t-taħriġ tagħhom
kellhom jwasslilhom. L-apprendisti mhux obbligati jimlew ilkwestjonarju, iżda huwa spjegat lilhom li l-kwestjonarju huwa
importanti biex jgħin lill-ENM itejjeb il-kurrikuli / korsijiet ta’ taħriġ
tiegħu. Il-kwestjonarju jista' jieħu tliet sigħat minħabba l-għadd kbir ta’
mistoqsijiet. It-tweġibiet huma naturalment anonimizzata. Madwar
75 % tal-apprendisti mlew il-kwestjonarju is-sena li għaddiet.
L-ENM waqqfet mekkaniżmu ta’ valutazzjoni kontinwa tal-kurrikuli
kurrenti tagħha. Kull klassi tal-apprendisti hija maqsuma fi gruppi żgħar
ta’ bejn wieħed u ieħor 20 persuna għal attivitajiet fi ħdan sessjon ta'
ħidma. F’kull grupp żgħir jiġi elett delegat. Id-delegati jiltaqgħu madDirettur tal-Istudji, mingħajr dawk li jħarrġu, darba fix-xahar biex
jevalwaw u jiddiskutu t-taħriġ u jaraw kif jistgħu jtejbuh f’ħin reali. IdDirettur tal-Istudji mbagħad jabbozza rapport, li jiġi mxerred fost dawk
li jħarrġu. Għalhekk, il-kontenut jew il-forma tal-korsijiet ta’ taħriġ
jistgħu jiġu emendati billi jiġu kkunsidrati r-rimarki tad-delegati.
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Kull sena, tlieta jew erba’ delegati tal-gruppi żgħar jieħdu sehem fi
proċess ta’ valutazzjoni fit-tul b’kooperazzjoni mad-Direttur tal-Istudji.
Ix-xogħol ta’ dawn id-delegati huwa li jkun hemm skambju ta’ ideat
dwar il-kontenut tal-korsijiet ta’ taħriġ, l-organizzazzjoni tal-kurrikula u
fil-pedagoġija, u mbagħad isiru kummenti jew proposti biex jittejjeb ilperjodu ta’ studju fl-ENM. Huma jibdew xogħolhom madwar tliet xhur
wara l-bidu tal-perjodu ta’ studju fl-ENM. Din il-ħidma ma tiqafx fi
tmiem il-perjodu ta’ studju, iżda tkompli matul l-apprentistat ta’ 10 xhur
wara l-perjodu ta’ studju. B’hekk huma jkunu jistgħu jevalwaw ilkontenut tal-perjodu ta’ studju u l-pedagoġija tal-ENM ladarba jidħlu
fix-xogħol tal-qrati u jridu jużaw dak li jkunu tgħallmu matul il-perjodu
ta’ studju.
Dawn id-delegati jżommu kuntatt mad-Direttur tal-Istudji kif ukoll malapprendisti l-oħra fil-klassi, li jistgħu jinfurmawhom kif għandhom itejbu
t-taħriġ fl-ENM.
Waqt li jkunu qed jagħmlu l-apprendistati tagħhom fil-qorti, dawn iddelegati jaħdmu wkoll mad-delegati tal-klassi li jmiss li jkunu qed
jistudjaw fl-ENM fl-istess ħin. B'hekk id-Direttur tal-Istudji jikseb rispons
dettaljat dwar il-perjodu ta’ studju.
Din l-għodda ta' valutazzjoni wriet li hija effiċjenti ħafna. L-apprendisti
ġeneralment joħorġu b'ideat interessanti ħafna, li ħafna drabi jiġu
integrati fil-kurrikuli ta' taħriġ. Pereżempju, il-perjodi ta' studju
awtonomu kienu miżjuda mal-kurrikulu s-sena l-oħra.
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